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МОЛИТВЕНАТА СЕДМИЦА
Тази година се оказа драматична. Мнозина бяха
подложени на сериозни изпитания и тежки загуби. Но въпреки огромните трудности не трябва
да забравяме, че всемогъщият Бог на небесата—
Монархът на вселената—бди нежно над всички
опечалени. За тези от нас, които сме в земята на
живите, все още има много, за което да сме благодарни—особено за скъпоценното обещание за
вечен живот чрез изобилната благодат на Исус
Христос.
Четивата за тази година под надслов Настана
времето . . . , покриват поредица от теми, които
имат за цел да вдъхновят и да ни напомнят за
специфичното предназначение, което Бог ни е
определил на тази планета. Всеки един от нас се
намира все още на тази земя с определена цел
и сме призовани, или по-скоро увещавани, да се
отнесем с ревност към делото на нашия Господар.
Нека всеки един от нас размисли задълбочено и
с молитвен дух върху четивата за тази молитвена
седмица, като ги сподели и с други, които са изолирани или принудени да си останат у дома, както
и да имаме предви следните дати:
Молитва с пост: събота, 12. декември
Дарби за мисии: неделя, 13. декември
Нека Светият Дух ни оживотвори с божественото Си действие и ни изпълни с изобилна енергия
и свежа жизненост, за да бъдем по-верни слуги в
Господното дело във всяко направление, за което
ни се дава сила—а също да укрепи доверието ни
чрез Своите слова, „Върнете се в крепостта, вие,
обнадеждени затворници,” „защото с тая надежда
се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал
за това, което вижда? Но ако се надяваме за това,
което не виждаме, тогава с търпение го чакаме”
(Захария 9:12; Римляни 8:24, 25). Да, нашият Господ действително идва много скоро! Нека си сътрудничим заедно, за да ускорим времето, когато
ще го видим! Амин!
Official Church Publication of the
Seventh Day Adventist Reform Movement
“The age in which we live calls for reformatory action.”
—Testimonies, vol. 4, p. 488.
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НАСТАНА ВРЕМЕТО
Често пъти, когато ни се напомня
„Стана време“, това е, защото трябва
да пренасочим ума си от предмета, с
който е бил ангажиран, към предмета, с който трябва да се занимава.
Ако бяхме подготвени да извършим
нещо, би било безпредметно да ни се
напомня да имаме предвид времето—нещата щяха от самосебе си да
се движат в правилния ход.
Но с настоящата молитвена седмица на всички ни се напомня, че „Настана времето“ да бъдем по-проактивни
в някои неща, за които очевидно не
сме мислели достатъчно. Ако наистина мислехме за тях, светът можеше
да е едно много различно място.
Бог е благословил народа Си с огромната привилегия да чуе, да бъде
упълномощен, да живее и да прогласява последната вест на мислост,
която трябва да се даде на една паднала планета:
„Последните лъчи на милостива
светлина, последната вест на милост,
която трябва да се даде на света, е
откровение за характера на любов
(на Младоженеца). Божиите деца
трябва да изявят Неговата слава. Те
са определени да разкрият чрез самия си живот и характер какво е извършила Божията благодат за тях.”1
През годините бяхме благословени
с различни средства и начини да изпълняваме тази задача. Оценихме ли
адекватно поверените ни ресурси?
Отбелязано е: „Мисионското движение е далеч по-голямо от мисионския
дух.”2
И сега виждаме, че нещата стават
много по-трудни, както и че „делото,
което църквата не е успяла да извърши във време на мир и благоденствие,
ще трябва да извърши в условия на
ужасна криза при най-обезсърчителни и възпрепятстващи обстоятелства.”3
Да, време е да се случат много
неща от наша страна - при това колкото по-скоро, толкова по-добре. Ние
сме на самия праг на вечността. На
чия платформа ще се намерим? От
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чия страна ще говорим? Време е
Христовият Дух да се излее без
мярка върху един народ, който
гладува и жадува да го получи и да го сподели с един
свят, който умира поради
нужда от него.
„В деня на Петдесетница
Светият Дух бе излят върху молещите се ученици
и пред всички, където и да
отиваха, те засвидетелстваха
откъде дойде Духът.
„Мисионсикят дух бе излят в
неограничена мярка и учениците
засвидетелстваха за един разпнат
и възкръснал Спасител, като убедиха света за грях, за праведност и за
предстоящ съд. Те извършиха точно
това, което им указа техният възкръснал Господ, и започнаха да провъзгласяват евангелието от Ерусалим,
от самото място, където бе залегнал
най-дълбокият предразсъдък и където преобладаваха най-обърканите
представи за Този, Който бе разпънат
като престъпник. Три хиляди приеха
вестта и се обърнаха. Те бяха застрашени от гонение, затвор и смърт; но
продължаваха да говорят с пълно
дръзновение думите на истината,
като излагаха пред евреите делото,
мисията и служеното на Христос,
Неговото разпятие, възкресение и
възнесение; при което се прибавяха
нови вярващи за Господа, и жени, и
мъже.”4
Готови ли сме да обърнем внимание на пророческия часовник, който
ни казва ясно, че е време да се молим
и да предприемем действие в съгласие с молитвите си—или напразно се
опитваме да приглушим и смълчим
алармата под възглавницата, за да
продължим да дремем? Изборът зависи изцяло от нас—а моментът да
се вземе решението е сега. Дали сме
склонни да се освободим от егоизма
си и да се изпълним със Светия Дух?
„Привилегия за всеки християнин е
не само да очаква, а и да ускори идването на нашия Господ Исус Христос. .

.

.

„Мои
братя
и сестри, умолявайте за Светия Дух, Бог стои зад
всяко обещание, което е дал.”5
„Трябва да се молим Бог да разпечата извора на живата вода. И сами
ние трябва да получим от живата
вода. Нека с разкаяни сърца най-решително да молим сега, във времето
на късния дъжд, потоците благодат
да се излеят върху нас. На всяко събрание, което посещаваме, трябва
да отправяме молитви именно в този
момент Бог да придаде топлина и
влага на душите ни. Като търсим Бог
за Светия Дух, това ще произведе в
нас кротост, смирен ум, една осъзната зависимост от Бога за късния
дъжд, който усъвършенства. Ако се
молим за благословението с вяра, ще
го получим, според както Бог е обещал.”6
Нека сърцата ни бъдат поразително смекчени от потока на любовта на
нашия чудесен Спасител през тази
молитвена седмица и нека се изпълним изобилно с енергия от Неговата
грандиозна творческа сила, за да изкупим времето! Амин.
Използвана литература:
Притчи Христови, стр. 415, 416.
Ръвю енд хералд, 12. октомври, 1886.
Свидетелства, том 5, стр. 463.
Ръвю енд хералд, 6. ноември, 1894.
Свидетелства, том 8, стр. 22, 23.
Свидетелства към проповедниците,
стр. 509.
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Компилация от писанията на Елън Г. Уайт

ВРЕМЕ Е
ДА ПОЗНАЕМ СВОЯ СПАСИТЕЛ
ПЕТЪК, 4 ДЕКЕМВРИ, 2020
Божествеността говори
на съвестта ни днес

Писанията от Стария и Новия
Завет трябва да се изучават всеки ден. Познанието за Бога и Божията мъдрост достига до ученика, който изучава постоянно
Неговите пътища и дела. Библията трябва да бъде наша светлина, наш възпитател. . . . Първият
велик урок в цялото възпитание
е да познаем и да разберем Божията воля. 1
Когато изучаваме Божиите
дела, Светият Дух запалва искрата на убеждението в ума. Не
става въпрос за убеждението,
което произвеждат логическите
аргументи; но ако умът не е станал твърде помрачен, за да познае Бога, и окото твърде замъглено, за да Го види, нито ухото
твърде притъпено, за да чуе гласа Му, човекът успява да схване едно по-дълбоко значение, в
резултат на което несравнимите
духовни истини на писаното слово се отпечатват върху сърцето. 2

Трябва да търсим
животоспасяващо
познание

Спасителят каза: „Това е вечен
живот, да познаят Тебе, единия
истинен Бог, и Исуса Христа, когото си изпратил.” И Бог заяви
чрез пророка: „Мъдрият да не се
хвали с мъдростта си, нищо силният да се хвали със силата си,
нито богатият да се хвали с богатствата си; но който се хвали,

4

да се хвали с това, че разбира
и познава Мене, че съм Господ,
Който показвам милост, съд и
праведност на земята: защото в
тия неща благоволя, казва Господ.”
Никой, без божествена помощ,
не може да достигне до това познание за Бога. Апостолът казва,
че „светът с мъдростта си не позна Бога.“ Христос бе на света и
светът бе сътворен от Него, но
светът не Го позна.” Исус заяви
на учениците Си: „Никой не познава Сина, освен Отца; нито познава някой Отца, освен Синът и
комуто Синът ще Го открие.”3

Блокадата на
неприятеля

От самото начало Сатана е
търсел начини да направи човекът да забрави Бога, за да може
да гарантира хората за себе си.
Поради тази причина се опитва
да представи неправилно Божия
характер и да направи хората
да подхранват едно фалшиво
схващане за Бога. Пред умовете
им Творецът е представен като
облечен с качествата на самия
княз на злото - деспотичен, суров и непростителен - така че
хората да се страхуват от Него,
да Го избягват и дори да Го ненавиждат. Сатана се надяваше
дотолкова да обърка умовете на
хората, които бе заблудил, че
да елиминира Бог от познанието
им. След което възнамеряваше
да заличи божествения образ в

човека и да отпечата собственото си подобие върху душата;
планираше да напои хората със
собствения си дух и да ги направи пленници на своята воля.
Именно като злепостави Божия
характер и подбуди недоверие
към Него, Сатана успя да изкуши
Ева да извърши закононарушение. Чрез греха умовете на нашите първи родители се замъглиха, естеството им деградира и
възприятията им за Бога се оформиха според собственото им
тесногръдие и себичност. И като
станаха по-дръзки в греха, познанието за Бога и Божията любов се изличи от умовете и сърцата им. „Защото, като познаха
Бога, не Го прославиха като Бог,“
„станаха суетни в мислите, които
въображаваха, и несмисленото
им сърце се помрачи.”
На моменти това, че Сатана
оспорва контрола над човешкото семейство, изглежда се
увенчава с успех. През вековете
преди първото идване на Христос светът изглеждаше почти
изцяло под властта на княза на
тъмнината, а той управляваше
с ужасна мощ, сякаш чрез греха
на първите ни родители царствата на света са станали негови по
право. Дори и народът на завета, когото Бог бе избрал, за да
съхрани познанието за Себе си
на света, се беше дотолкова отделил от Него, че загубиха всякакво истинско схващане за Неговия характер. 4
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Дълбочината на
божията любов
проблясва
Христос дойде, за да разкрие
пред очите на света Бога като
Бог на любовта, пълен с милост,
нежност и състрадание. Гъстият мрак, с който Сатана се бе
постарал да обгърне престола
на Божеството, бе пометен от
Изкупителя на света и така Отец
бе отново изявен пред хората
като светлината на живота. . . .
Христос заявява за Себе Си, че е
изпратен на света като представител на Отец. С благородството на Своя характер, със Своята милост и нежна жалостивост,
със Своята любов и благост Той
застава пред нас като въплъщение на божественото съвършенство, образ на невидимия Бог.
Апостолът казва: „Бог бе в
Христа, примирявайки света със
Себе си.” Можем да придобием
правилно разбиране за Божия
характер, само като размишляваме върху великия изкупителен план. Делото на творението
представляваше една изява на
Неговата любов; но само Божият
дар да спаси виновната и паднала раса разкрива бекрайните
дълбини на божествената нежност и съчувствие. [Йоан 3:16
цитирано.] . . .
Братя и сестри, заедно с възлюбения Йоан ви призовавам:
„вижте с каква любов ни е обдарил Отец, да се наречем Божии
деца.” Каква любов, безоподобна любов, така че макар да сме
грешници и отчуждени, за нас да
е възможно да бъдем отведени
обратно при Бога и да бъдем
осиновени в Неговото семейство! Може да се обръщаме към
Него с милото име „Татко наш,”
което е един знак за нашата привързаност към Него, както и залог за Неговото нежно отношение и връзка с нас. А като вижда
наследниците по благодат, Божият Син „не се срамува да ги
нарече братя.“ Те стоят дори в
едно по-свято взаимоотношение
с Бога, отколкото ангелите, кои-
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то никога не са съгрешавали.
Цялата родителска любов, която се е предавала от поколение
на поколение по канала на човешките сърца, всички извори на
нежност, които са се отваряли в
човешките души, представляват
само едно малко ручейче в сравнение с безкраен океан, когато
застанат до безкрайната, неизчерпаема любов на Бога. Езикът не може да я опише; перото
не може да я обрисува. Може
да размишлявате за нея всеки
един ден от живота си; може да
изследвате Писанията старателно, за да я разберете; може да
извикате на помощ всяка сила и
способност, дадени ви от Бога,
в опита си да проумеете любовта и състараданието на небесния Отец; но пак пред вас остава цяла една вечност. Може да
изучавате тази любов с векове;
но никога няма да успеете да
схванете в пълнота дължината
и широчината, дълбочината и
височината на Божията любов
в това, че отдаде Своя Син да
умре за света. Самата вечност
никога няма да я разкрие напълно. Но все пак, като изучаваме
Библията и размишляваме върху живота на Христос и изкупителния план, великите теми ще
се отварят пред разбирането ни
все повече и повече.”5

Духовното
полесражение

Сатана постоянно проучва
начини, чрез които да задържи
умовете на хората ангажирани с
онези неща, които ще ги възпрепятстват да получат познание за
Бога. Той търси как да ги направи да мислят постоянно за това,
което ще помрачи разбирането
им и ще обезсърчи душата. Намираме се в един свят на грях
и поквара, заобиколени сме от
влияния, които имат за цел да
съблазнят и обезсърчат Христовите последователи. Спасителят каза: „Понеже ще се умножи
беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.” Мнози-

на приковават погледа си върху
ужасното нечестие, което се намира около тях, върху отстъплението и слабостта, които срещат
погледа им във всички посоки,
и говорят за тези неща, докато
сърцата им се препълнят с тъга и
съмнение. Постоянно занимават
ума си с отличния успех на върховния измамник и размишляват
върху обезсърчителните страни
на своята опитност, докато изглежда започват да изпускат от
поглед силата на небесния Отец
и Неговата несравнима любов. А
точно това е, към което се стреми Сатана. Погрешно е да мислим за врага на праведността
като облечен с толкова голяма
сила и власт, а да мислим толкова малко за Божията любов и
Неговата мощ. Трябва да говорим за могъществото на Христос. Ние сме крайно безпомощни
да се избавим от хватката на Сатана; но Бог е определил начин
за бягство. Синът на Всевишния
има силата да води битката за
нас, а „чрез Този, Който ни възлюби,“ можем да излезем „повече от победители.”6
Няма да почерпим никаква
духовна сила от това да стоим
умислени в съжаление за собствената си слабост и отстъпничества и да оплакваме силата
на Сатана. Ето коя велика сила
трябва да се установи като жив
принцип в умовете и сърцата
ни - ефикасността на жертвата,
принесена за нас; че Бог може
и действително спасява докрай
всички, които дойдат при Него,
съобразявайки се с условията,
посочени в Неговото слово. За
нас е определено да поставим
волята си на страната на Божията воля. . . .
Исус каза: „Сам Отец ви люби.”
Ако вярата ни е прикована към
Бога, чрез Христа, тя ще се окаже „като здрава и непоколебима
котва за душата, която прониква
в това, което е отвътре завесата, където Исус като предтеча
влезе за нас.” Истина е, че ще
дойдат разочарования; трябва
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да очакваме скърби; но трябва да поверим всичко на Бога,
било то голямо или малко. Той
не се обърква от множеството
ни жалвания, нито се изморява
от тежестта на нашето бреме.
Бдящата Му грижа достига всяко семейство и обгръща всеки
човек поотделно; Той е заинтересуван от всяка наша работа и
е загрижен за всичките ни скърби. Забелязва всяка наша сълза;
затрогва се от чувството за нашите немощи. Всички бедствия
и изпитания, които ни постигат
тук, са допуснати, за да изработят Неговото намерение на любов към нас, „така че да бъдем
участници в Неговата святост“ и
така да станем участници в онази пълнота на радост, която се
открива в Неговото присъствие.7

Получаване на познание
за бога
„Богът на този свят е заслепил
умовете на тия, невярващите,
за да не ги озари светлината от
славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.“ Но
Библията ни излага с най-силни
думи колко е важно да придобием познаване на Бога. Петър
казва: „Благодат и мир да ви се
умножат чрез познаването на
Бога и на Исуса, нашия Господ.”
„Неговата божествена сила ни
е подарила всичко, което е за
живота и за благочестието, чрез
познаването на Този, Който ни е
призовал чрез Своята слава и
сила.” Също и Писанието ни наставя: „Сприятели се сега с Него
и бъди в мир.”
Бог ни е заповядал: „Бъдете
свети, защото Аз съм свят;” също
и един вдъхновен апстол заявява, че без святост „никой човек
няма да види Господа.“ Святостта е съгласие с Бога. Чрез греха
Божият образ в човека бе обезобразен и почти напълно заличен; делото на евангелието е да
възстанови това, което е било
изгубено; а от нас се очаква да
сътрудничим на божествения деятел в това дело. А как можем да
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достигнем до хармония с Бога,
как да приемем Неговото подобие, ако не получим познание за
Него? Христос дойде на света,
именно за да ни открие това познание. . . .
Делото на християнина в този
живот е да представи Христос на
света, в живота и характера си
да разкрие прекрасния Исус. Ако
Бог ни е дал светлина, то това е с
цел да я разкрием на други. Но в
сравнение със светлината, която
сме получили, и възможностите
и привилегиите, които са ни дадени, за да достигнем до сърцата на хората, резултатите от нашата работа до този момент са
били съвсем незначителни. Бог
възнамерява истината, която е
свел до нашето разбиране, да
произвежда повече плод, отколкото е станало видно досега. Но
когато умовете ни са изпълнени
с тъмнина и опечаление, понеже
мислите ни са за мрака и злото
около нас, как бихме могли да
представим Христос пред света?
Как би могло свидетелството ни
да има сила, за да печели души?
Имаме нужда да познаем Бог и
силата на Неговата любов, както
е разкрита в Христа, чрез едно
познание от личен опит. Трябва
да изследваме Писанията прилежно, с молитва; разбирането
ни трябва да бъде събудено от
Светия Дух и сърцата ни да бъдат издигнати към Бога с вяра и
надежда, и постоянно хваление.
...
Братя и сестри, ние се променяме чрез гледане. Като размишляваме върху любовта на
Бог и нашия Спасител, като наблюдаваме съвършенството на
божествения характер и изискваме Христовата праведност за
себе си чрез вяра, неизменно ще
се преобразим в същия образ.
Тогава нека не събираме всички
неприятни картини - нечестието,
покварата и разочарованията,
доказателствата за силата на
Сатана - нито да ги окачваме в
залата на своята памет, нека не
говорим отново и отново за тях,

докато душите ни се препълнят
с обезсърчение. Обезсърчената
душа представлява едно тъмно
тяло, което не само че не успява
да получи Божията светлина, но
прегражда пътя й към другите.
Сатана обича да вижда ефекта
от картините на своите победи,
като прави човешките същества
обезверени и обезсърчени.
Благодарим на Бога, че има
по-светли и по-насърчителни
картини, които Господ ни е представил. Нека си групираме блажените причини за увереност в
Неговата любов като скъпоценни
съкровища, за да е възможно да
гледаме на тях постоянно. Божият Син, Който напуска престола
на Своя Отец, обличайки божествеността с човешко естество, за да може да избави човека
от силата и властта на Сатана;
Неговата победа заради нас, с
което отвори цялото небе за нас
и разкри пред човешкия поглед
присъствената зала, където Божеството открива славата Си;
падналата раса хора, издигнати
от ямата на гибелта, в която ги
е потопил грехът, и доведени обратно във връзка с безкрайния
Бог, както и след издържане на
божествения изпит чрез вяра в
нашия Изкупител, облечени в
Христовата праведност и издигнати до Неговия престол - това
са картините, с които Бог ни наставя да радваме залите на душата.” 8

Да приковем поглед
върху небесните неща

На небето Бог е абсолютно
всичко. Там върховенство има
святостта; не съществува нищо,
което да обезобразява съвършената хармония с Бога. И ако
ние настина сме се отправили
към това място, духът на небето ще живее в сърцата ни тук.
Но ако сега не намираме никаква радост в това да мислим за
небесните неща; ако за нас не
представлява интерес да търсим
познание за Бога, нито намираме наслада в това да гледаме
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Христовия характер; ако святостта не ни привлича с нищо
особено—тогава може да сме
сигурни, че надеждата ни за небето е напразна. Съвършеното
съгласуване с волята на Бога е
високата цел, която трябва да
стои неизменно пред християнина. Той ще обича да говори
за Бога, за Исус, за дома на
блаженство и чистота, приготвен от Христос за онези, които
Го любят. Апостолът представя
размисъла по тези теми, както
и това, че душата се храни с
блажената увереност, която й
дава Бог, като предвкусване на
„силите на света, който има да
дойде.“
Предстои ни заключителният сблъсък на великата борба,
когато Сатана ще работи, за да
представя погрешно Божия характер, с „всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса, и с
всяка измамливост на неправдата,“ за да успее „да съблазни, ако е възможно, и избраните.“ Ако е имало някога народ,
който да се нуждае от една постоянно нарастваща светлина
от небето, то това е народът,
който в това време на надвиснала опасност е призован от
Бога, за да съхранява Неговия
свят закон и за да реабилитира Неговия характер пред света. Тези, на които е поверено
толкова свято доверие, трябва
да бъдат одухотворени, издигнати, оживотворени от истините, които изповядват, че вярват.
Никога допреди църквата не е
имала по-голяма нужда и никога допреди Бог не е желаел
толкова горещо да преживеем
опитността, представена в писмото на Павел към колосяните,
когато писа: „не преставаме да
се молим за вас и да искаме да
се изпълните с познанието на
Неговата воля в пълна духовна
мъдрост и проумяване; за да се
обхождате достойно за Господа, да сте Му угодни във всичко, като принасяте плод във
всяко добро дело и като расте-
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те в познаването на Бога.” 9

Какво да правим днес
Когато бурята на гонението се
разрази над нас, верните овце
ще чуят гласа на верния Пастир.
Ще се положат себеотрицателни
усилия за спасение на изгубените и мнозина, които са се отклонили от стадото, ще се върнат,
за да последват великия Пастир.
Божиите люде ще се обединяват
и ще представят единен фронт
пред врага. Пред вида на общата опасност ще секне борбата
кой е по-голям, няма да се спори
повече кой следва да се счита за
най-голям. Никой от истинските
вярващи няма да казва: „Аз съм
Павлов, а аз Аполостов, а пък аз
Кифов.” Свидетелството на всеки един и на всички заедно ще
бъде: „Прилепям се към Христос, радвам се в моя личен Спасител.”
Така истината ще бъде сведена до живота на практика и така
ще се отговори на Христовата
молитва, произнесена преди Неговото унижение и смърт: „За да
бъдат едно; както Ти, Отче, си в
Мене и Аз в Тебе, така да бъдат
и те едно в Нас; за да повярва
светът, че си Ме пратил“ (Йоан
17:21). Христовата любов, любовта на нашите братя, ще свидетелства на света, че сме били с
Исус и сме се учили от Него. Тогава вестта на третия ангел ще
прерасне във висок вик и цялата
земя ще се осветли от Господната слава. 10
„Оставете се да зависите напълно от Бога; чакайте Неговото благоволение; следвайте Го;
разчитайте покорно на силата на
Неговото Слово.
„Истинско предаване на Бога
означава да се покориш, когато
ти се вижда най-трудно. Това
ще оживотвори моралното ти
естество и ще усмири гордостта
ти. Научи се да отстъпваш пред
Божията воля и ще бъдеш направен годен за наследството на
светиите в светлината.”11

Настоящият призив
Една обща вяра не е достатъчна. Трябва да облечем дрехата
на Христовата праведност и да
я носим открито, смело, решително, като изявяваме Христос,
без да очакваме нещо особено
от ограничения човек, но като не
преставаме да гледаме на Исус
и като се оставим да бъдем запленени от съвършенството на
Неговия характер. Тогава всеки
един за себе си ще изяви Исусовия характер и ще стане ясно, че
сме оживотворени от истината;
понеже тя освещава душата и
довежда в плен всяка наша мисъл да се покорява на Христа.
Всеки мисионер ще има да
води тежки битки със себе си;
истината е дори, че тези битки
ще зачестяват все повече. Но
ако израстваме постоянно във
вяра, ще ни бъде предоставена
сила за всеки спешен случай.
Всички сили и способности на
едно обновено естество трябва да бъдат привеждани в едно
постоянно, ежедневно упражняване. Всеки ден ще имаме случай и възможност да разпъваме
себе си, да воюваме срещу наклонността и извратения темперамент, които ще се стремят
да отклонят волята в погрешна
посока. Отдихът и триумфът на
победата все още не са станали
наши, освен в случаите, когато
чрез вяра встъпваме в победата,
която Христос спечели за нас.“ 12
Използвана литература:
Специални свидетелства за
възпитанието, стр. 14, 15.
Пак там, стр. 59.
Свидетелства, т. 5, стр. 737.
Пак там, стр. 738.
Пак там, стр. 738–740.
Пак там, стр. 740, 741.
Пак там, стр. 741, 742.
Пак там, стр. 742–745.
Пак там, стр. 745, 746.
Пак там, т. 6, стр. 401. (издание
1901)
Отразявайки Христос, стр. 108.
Пак там, стр. 108.
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Е

дно от най-скъпоценните божествени обещания е: „Ето,
подновявам всичко (правя
всяко нещо ново)“ (Откровение 21:5).
Винаги, когато се налага да се поднови един предмет, причината за това
е, че настоящият не съответства на
изискванията на потребителя.
Решението да се създадат „ново
небе и нова земя, в която обитава
правда” (2 Петър 3:13) се взема от
самия Създател. Причината е, че
се налага да се сложи край на тази
тъмна, опетнена от грях история във
вселената.
Интересно е, че цялото Божие творение, макар да е засегнато от греха, ще бъде подновено по силата и
абсолютната воля на Създателя. Но
въпреки всичко, човешкият род, който бе съгрешил по собствен избор,
е поканен да приеме едно особено
обновление преди това, което Бог
извършва чрез Духа Си, понеже в Божия град „никак няма да влезе нещо
нечисто и което осквернява” (Откровение 21:27).
Предупреждението, отправено към
Никодим, е валидно и днес за всички
същества, засегнати от грях: „Исус му
отговри: Истина, истина ти казвам,
Ако не се роди някой отгоре, не може
да види Божието царство” (Йоан 3:3).
Прилага се такъв подход, тъй като
Бог иска всеки да се спаси. Той заявява: „Понеже не благоволя в смър-

тта на оня, който умира, казва Господ
Бог; затова върнете се и живейте“
(Езекиил 18:32). В същото време Бог
зачита волята на всеки човек.
Той използва всички възможни начини, за да направи човека да осъзнае своята нужда и да му предостави
възможности да приеме предложеното спасение.

Откъде започва
обновлението?

„И не се съобразявайте с този свят;
но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит
какво е добро, приемливо и съвършено, Божията воля“ (Римляни 12:2). Тук
терминът „преобразявайте се“ визира промяна.
„Когато Исус говори за ново сърце,
Той има предвид ума, живота, цялото същество. Да преживееш промяна на сърцето означава да оттеглиш
привързаността си от света и да се
привържеш към Христос. Да имаш
ново сърце означава да имаш нов ум,
нови намерения, нови подбуди. Кое е
доказателството за едно ново сърце?
- Един променен живот. Съществува
едно ежедневно, ежечасно умиране
за гордостта и себичността.”1
„Умът е столицата на тялото.”2
„Умът контролира целия човек.
Всички действия, били те добри, или
зли, произтичат от ума. Умът е, който
се покланя на Бога и ни свързва с не-

бесните същества.”3
Следователно, мястото, където започва истинското обновление, е умът.

Волята
След като Господ е говорил на ума
ни и Неговото предложение ни впечатлява - става привлекателно за нас
- Той иска съгласието ни, като казва:
„Ако искаш” (Матей 19:21).
Бог никога не принуждава волята ни, но винаги по възможност ни
пресреща по пътя с апелите на Своя
Дух, за да ни напомни единствения
шанс за спасение.
„Твоята воля е източникът на всичките ти действия. Тази воля, която
съставлява толкова важен фактор в
характера на човека, бе предадена в
ръцете на Сатана при грехопадението; затова оттогава насам той е работил в човека да избира и да върши
съобразно неговото благоволение, но
винаги с цел крайното унищожение и
окаянство на човека.
„Но безкрайната жертва на Бога в
това, че даде Исус, Своя възлюбен
Син, да стане жертва за греха, Го прави в състояние да каже, без да нарушава нито един принцип на Своето
управление: „ Съгласи се да отстъпиш пред Мен; дай ми тази воля; отнеми я от контрола на Сатана и Аз ще
я завладея; тогава ще мога да работя
в теб да желаеш и да действаш според Моето благоволение.” Когато Той

ти даде Христовия ум, твоята воля
става като Неговата воля и характерът ти се преобразява, за да бъде
като Христовия характер.”4
„Божият Дух не предлага да извърши нашето участие нито по отношение на това да склоним и да изберем, нито по отношение на това да
го извършим на практика. Делото на
човешкия деятел се състои именно
в това да оказва съдействие на божествените деятели. Своевременно
след като склоним волята ни да хармонизира на Божията воля, Христовата благодат влиза в действие, за
да сътрудничи с човешкия деятел; но
тя не е определена да бъде заместител и да извърши определената
за нас работа, независимо от нашата твърда решителност и решително
действие. Следователно, не изобилието на светлина и нови и нови доказателства е, което обръща душата;
но едва когато човешкият деятел приеме светлината, когато енергиите на
волята възкръснат и когато осъзнае
и признае, че това, което знае, е праведност и истина, и така сътрудничи
на небесните служители, определени
от Бога за спасението на душата му.”5

Действието
Да се казва: „аз вярвам, аз искам” е
от фундаментално значение, но не е
достатъчно.
„Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на
добродетелта си себевладение, на
себевладението си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието братолюбие, на братолюбието си
любов“ (2 Петър 1:5–7).
„Чрез култивирането на праведни
принципи, човекът може да спечели
победата над наклонността към зло.
Ако е послушен на Божия закон, сетивата няма да са вече изкривени и
изопачени; вътрешно присъщите способности няма да са вече извратени
и похабени чрез упражняване върху
теми, характерът на които е предназначен да отклонява от Бога. Във и
чрез благодатта, подарена от небето,
думите, мислите и енергиите може да
бъдат пречистени; може да се формира един нов характер и може да се
превъзмогне принизяването, причи-
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нено от греха.”6

Време е
Макар да не сме искали да съществуваме, все още се радваме на живота, даден ни от Бога, един период,
през който сме подложени на най-съществен изпит с вечни последствия.
Светият Дух иска да осъзнаем какво
означава това днес.
„Както казва Светият Дух, Днес, ако
чуете гласа Му” (Евреи 3:7). Библията изобилва с примери за хора, които са приели поканата на благодатта
и са били преобразени, обновени и
подготвени да живеят с безгрешни
същества. Има обаче мнозина, които
са отхвърлили и не са зачели призива
на Светия Дух, оставяйки да изтече
времето за промяна, за своето новорождение.

Примерът на фараона
„Египетският цар фараон е празен
шум; той пропусна определеното време” (Еремия 46:17).
Нека отбележим един съществен
аспект от втората язва, която порази
Египет. Фараонът бе повикал Мойсей
и Аарон, като каза:
„Помолете се Господу да махне
жабите от мене и от людете ми; и ще
пусна людете ви, за да пожертват
Господу. И Мойсей рече на Фараона:
Определи ми кога да се помоля за
тебе, за слугите ти, за да се изтребят
жабите от тебе и от къщите ти, та да
останат само в реката. Фараон каза:
Утре.” (Изход 8:8–10).
„И той стана на другия ден, с тайната надежда междувременно жабите да са изчезнали от самосебе си, с
което да си спести горчивото унижение да се покори на Израелевия Бог.”7
Или с други думи, „утре” е работещата политика на Сатана, при това,
една от най-ефективните за унищожение. От друга страна, Светият Дух
казва „днес,” понеже нямаме никаква
гаранция за утрешния ден.
„Бог говори на хората чрез Своите
служители, като отправя предупреждения и изобличава греха. Той дава
на всеки възможност да поправи дефектите си, преди да се затвърдят в
характера му; но ако човекът откаже
да бъде коригиран, божествената

сила не се намесва, за да се противопостави на посоката, към която клони
собственото му действие. За такъв
човек е по-лесно да повтори същата
линия на действие. Той закоравява
сърцето си против влиянието на Светия Дух.”8
„Хората, които успокояват една
виновна съвест с мисълта, че могат
да променят курса на злото, когато
изберат, че могат да се отнасят несериозно към поканите на милостта и при все това отново и отново
да получават впечатления от Духа,
следват тази линия на поведение с
огромен риск. Смятат, че след като
са положили цялото си влияние на
страната на големия бунтовник, в даден момент на крайна нужда, когато
опасността ги обкръжава отвсякъде,
ще сменят водача си. Това обаче не
се получава лесно. Опитът, възпитанието, дисциплината на цял един
живот на грешно угаждане дотолкова
е оформил характера, че не могат да
получат образа на Исус. И ако светлина не беше огряла пътя им, случаят им щеше да е съвсем различен.
Милостта можеше да се намеси и
да им даде възможност да приемат
нейното предложение; но сега, след
като светлината е била отхвърляна
толкова дълго време, тя ще се оттегли в края.”9

Навуходоносор
Колко впечатляващи и въздигащи
са промените, извършени чрез работата на Светия Дух! След своето
обновление Навуходоносор споделя
опитността на своята промяна:
„В същото време, когато разумът
ми се възвърна, възвърнаха ми се, за
славата на царството ми, и величието
и светлостта ми; и съветниците и големците ми ме търсеха, закрепих се
на царството си и ми се притури превъзходно величие; сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя
небесния Цар, защото всичко, което
върши, е с вярност, и пътищата Му са
справедливи; а Той може да смири
ония, които ходят горделиво” (Данаил 4:36, 37).
„Някога горделивият монарх бе
станал смирено Божие дете; тираничният, властен и надменен управ-
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ник бе станал мъдър и съчувствителен цар. Този, който бе отрекъл и
похулил небесния Бог, сега призна
властта и силата на Всевишния и се
постара сериозно да допринесе за
страха от Йехова и за щастието на
своите поданици.”10

Савел от Тарс

Като беше един от най-ревностните гонители на Христовата църква,
без да го е грижа колко кръв бе проляна, стига да постигне намерението си, Савел отбеляза: „И гонех до
смърт последователите на тоя път,
като връзвах и предавах на затвор и
мъже, и жени” (Деяния 22:4).
Неверието на Савел беше искрено, но не можеше да бъде извинено.
„Умът, който се противи на истината,
ще вижда всичко в изопачена светлина. Той ще се окаже в сигурната клопка на неприятеля и ще възприема нещата в светлината на врага.”11
„Господ неизменно дава на човешкия деятел определаната му работа.
В това се състои сътрудничеството
между божественото и човешкото.
От една страна човекът работи в послушание на божествената светлина,
която му е дадена. Ако Савел бе казал: Господи, въобще не съм склонен
да следвам Твоите точни указания,
за да изработя спасението си–тогава
даже и десетократно светлина да му
бе дал Господ, това щеше да се окаже безсмислено. За човека е определено да сътрудничи на божествената
сила. Това е и най-трудният, най-суровият конфликт, който настъпва с
намерението и в часа на най-категорична решителност от страна на човека да склони волята си и пътя си
пред Божията воля и Божия път. . . .
Характерът ще определи естеството на решителността и действието.
Действието не е според чувството
или наклонността, но според известната воля на нашия небесен Отец.
Следвай и се покорявай на водителството на Светия Дух.”12
След като разбра и прие истината,
Савел започна да работи неуморно
за Христовото дело, като каза: „Направих себе си служител на всичките
човеци, за да придобия мнозината” (1
Коринтяни 9:19) за Христа.
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Моят случай и твоят
случай
„Като знаете времето, че часът е
вече настанал да се събудите от сън;
защото спасението е по-близо до нас
сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят
наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем
в оръжието на светлината” (Римляни
13:11, 12).
„Когато грешникът достигне кръста
и погледне към Този, Който умря, за
да го спаси, може да се радва с пълна радост; понеже греховете му са
опростени. Коленичейки пред кръста,
той е достигнал най-високото място,
което може да достигне. Светлината
от познаването на Божията слава се
разкрива в лицето на Исуса Христа;
при което се изричат думите на прощение: Живей, о, виновни грешниче.
Покаянието ти е прието, понеже Аз
намерих откуп.”13
„Младежите особено се препъват в
израза „ново сърце.“ Те не знаят какво означава това. Очакват да настъпи
някаква особена промяна в чувствата
им. Това те определят като обръщане. Хиляди са се препъвали в тази заблуда и са погинали, като не разбират
израза „Трябва да се родиш отново.”14
„Една от най-сериозните молитви,
записана в Божието Слово, е тази
на Давид, когато умоляваше: „Сърце
чисто сътвори в мен, о, Боже.“ Отговорът на Бога на такава молитва
е: „И ще ви дам ново сърце.“ Това е
дело, което никой смъртен не може
да постигне. Мъже и жени трябва
да започнат от самото начало, като
търсят Бог най-сериозна за истинска
християнска опитност. Трябва да преживеят творческата сила на Светия
Дух. Трябва да получат новото сърце, което се поддържа меко и нежно
чрез небесна благодат. Себичният
дух трябва да се очисти от душата.
Трябва да работят сериозно и със
смирено сърце, като всеки за себе
си гледа към Исус за ръководство и
насърчение. Тогава сградата, изградена в една стройна конструкция, ще
израстне в свят храм в Господа.“15
„Искрените християни нямат съмнително благочестие. Те са се об-

лекли с Господа Исуса Христа и не
са промишлявали за плътта, за да
изпълняват похотите й. Те гледат
неизменно на Исус, за да получат
Неговите разпореждания, както слуга гледа към господаря си или както
слугиня към господарката си. Където
и да ги отвежда Божието провидение,
те са в готовност да тръгнат, без да
приемат слава за себе си. Не наричат нищо, което имат - образование,
таланти, имущество - свое собствено, но считат себе си само за слуги на
многообразната Христова благодат
и слуги на църквата заради Христа.
Това са вестители на Господа, една
светлина сред мрака. Сърцата им
трептят в единство с голямото сърце
на Христос.”16
И понеже шансът за спасение идва
единствено, когато предадем цялото
същество на Христос, така че Той да
може да ни пресътвори по Своя образ, нека не пренебрегваме това велико спасение. Тази покана се предлага само в този кратък живот, който
не знаем още колко ще трае. Затова, остава само една възможност за
този, който иска вечен живот - обновяването - но не утре, а днес.
Бог очаква това от нас, за нашето
вечно добро и щастие.
Господ е близо. Амин.
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Ситуацията в света

Нашият дом - планетата земя произлезе от ръцете на Създателя
в красота и великолепие. Всичко
беше съвършено, изготвено с любов и посветено на човешката раса,
за да му се наслаждават. (Вж. Битие 1:31.) Първите мъж и жена бяха
сътворени с физическа красота, но
преди всичко имаха интелектуално
съвършенство и изряден характер,
който трябваше да се утвърди чрез
общение със Създателя. „Безгрешната двойка нямаше изкуствени
дрехи; бяха облечени със светлина и слава, подобни на тези, които
носят ангелите. И докато живееха в
послушание към Бога, тази дреха
от светлина продължаваше да ги
обгръща.”1
Тази съвършена сцена продължи
до навлизането на греха, който потопи света в ужасно състояние на
поквара и неморалност.
Божествените принципи в Святата Библия бяха изоставени и се
изродиха в обичаи, предмет на човешки предпочитания. Повечето
хора, които останаха в защита, за
съжаление бяха доведени дотам,
че да поддържат една религия на
външна показност, установявайки
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форми и ритуали, лишени от любов.

Какво означава да бъдеш
реформатор?

Предвид целия този хаос се налага да има реформатори. „И родените от тебе ще съградят отдавна
запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения;
и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места
за население” (Исая 58:12). Тази
важна мисия, представена от пророк Исая, идентифицира народа,
който работи, за да възстанови
божествените принципи, които са
били погрешно представени и направени невалидни.
Да бъдеш реформатор не означава да се приспособиш към този
сценарий. Това означава да се
бориш енергично и с убеждение,
за да възстановиш разрушените
стълбове на истината. Означава да
останеш верен на дълга, за да защитиш Божия закон, дори когато си
изправен пред лицето на свирепа
опозиция.
Неемия беше служител на
най-могъщия цар по негово време.
Въпреки това, сърцето му бе при-

теснено, защото знаеше, че Ерусалим, неговата родина, лежеше
опустошен в руини. Той, обаче, не
се обезсърчи от трудностите и невъзможността. С нагласа, присъща
на реформаторите, той предприе
всички необходими стъпки, за да
постигне целта си. По Божие ръководство той преодоля всички
бариери и пристигна в Ерусалим с
ресурсите, необходими за възстановяването на града на неговите
предци. И когато неприятелите се
опитаха да отвлекат вниманието
му от задачите пред него - или дори
да го унищожат - така че делото по
възстановяване да не може да продължи, той каза уверено: „Голяма
работа върша, не мога да сляза;
защо да се спира работата, като я
оставя и сляза при вас?” (Неемия
6:3).
Сатана иска да ни въвлече в
неща, които да ни направят неспособни да бъдем реформатори. Желанието му е да отклони
вниманието ни от тържественото
наследство, което сме придобили
чрез вечното Благовестие; но като
истински реформатори трябва да
отговорим: „Голяма работа върша,
така че не мога да престана!”
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Времето, в което живеем
Нашето време е сравнено с дните
преди потопа. Точно както беше по
онова време, свещените принципи,
установени от Бога, са забравени,
изоставени и осмивани. Според
света, да си верен в днешно време не е никаква добродетел. Също
както по времето на Ной, разврат,
неморалност и безчестие са нещо
обичайно за човешката раса. „И понеже беззаконието ще се умножи,
любовта на мнозинството ще охладнее” (Матей 24:12).
Послушанието към Божия закон
като резултат от един живот, преобразен от Исус, става все по-рядка
характеристика на днешния ден.
Релативизмът довежда хората в
блатото на греха. „Горко на онези,
които наричат злото добро, и доброто зло; които слагат тъмнина за
светлина, и светлина за тъмнина;
които слагат горчиво за сладко, и
сладко за горчиво!” (Исая 5:20).
Всичко това показва, че Христос
е при вратата. Неговото завръщане
на този свят е по-близо сега, отколкото можем да си представим. Боговдъхновеното перо ни посочва,
през пророческия часовник, че часът наближава.
„Когато изповядващите се за
Божи народ се съюзяват със света
и живеят, както живее светът, и се
присъединяват към хората от света в забранени удоволствия; когато луксът на света става лукса на
църквата; когато брачните камбани звънтят и всички си пожелават
много години светско благополучие
- тогава, така внезапно, както светкавица проблясва на небесата, ще
настъпи краят на техните светли
видения и измамливи надежди.”2

Какво очаква бог от
реформатора?

Мисията на реформаторите е
да живеят в този век на крайно потъпкване на благочестиви принципи като верни бастиони и защитници на истината. Сега е времето за
възстановяване, а от Своя народ
Бог очаква едно реално дело на
реформа, което започва от сърцето
и се разгръща дотолкова, че да се
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извърши подготовка за идването на
Исус Христос (вж. Деяния 3:21).
Нашата отговорност се изразява
в това да живеем и да практикуваме принципите на Божието слово в
настоящия век. Бог ни е дал привилегията да свидетелстваме за
Неговото име, така че не можем да
позволим на нищо друго да отвлече
вниманието ни.
„На практикуването на принципите, изложени в Божието слово,
в самите подробности на живота,
твърде често се гледа пренебрежително като на нещо недотам значимо - въпрос, който е твърде дребен,
за да изисква внимание. Но предвид разглеждания въпрос, нищо не
е малко, щом като може да спомогне или да препъне.”3
Като Божи остатък, Бог очаква от
нас да бъдем истински реформатори. Въпреки това, ние може да изпаднем в същата грешка, каквато
допусна еврейската нация. Те бяха
избраният народ, святата нация, и
това ги изпълваше със задоволство
и гордост. Като си въобразяваха, че
ще се радват на това си положение
завинаги, пренебрегнаха истинската религия. Бяха доволни да угаждат на себе си - и забравиха Бога.
Чувството за семейна приемственост само по себе си им стигаше,
а всекидневният им живот не отговаряше на изповедта на вярата им.
Същото сякаш се случва и с нас.
Били сме избрани от Бога да носим
стандарта на истината във времето
на края. Не може да си позволим
да се възгордеем и да допуснем задоволството от привилегията да ни
направи да забравим мисията си.
За да бъдем реформатори, на които Бог разчита, следва да съзнаваме, че сърцата ни трябва да бъдат
изцяло преобразени чрез Христовата благодат. (Вж. Езекиил 36:26.)
Като имаме едно ново сърце, може
да бъдем употребени от Бога във
великото дело на възстановяване.

Разбирането за един
реформатор

Нашата история като деноминация започна с необходимостта да
подчертаем неизменимостта на

Божия закон. Божиите заповеди са
вечни, Неговият закон е завинаги.
Когато по причина на удобство и
съюз със света свещените принципи бяха нарушени, бяхме призовани да застанем на тесния път в
послушание на Божието слово. „Когато един народ е изцяло доволен
от своите постижения, почти няма
какво повече да се очаква от него.”4
Нашите предци-реформатори незабавно поеха мисията да поддържат божественото наследство.
Отговорността да носим ковчега сега лежи на нашите рамене.
Духът на реформация трябва да
бъде наш. Не можем да прекратим
работата, започната преди повече
от сто години. Минаването по тази
пътека няма да е лесно, но това е
пътеката, която трябва да следваме. Нашият божествен Спътник ще
ни придружава на всяка крачка.
„Борете се да влезете през тясната врата; понеже широка е портата
и пространен е пътят, който води в
погибел, и мнозина са ония, които
минават през тях; понеже тясна е
портата и стеснен е пътят, който
води в живот, и малцина са ония,
които ги намират.“ Тези пътища са
ясно разграничими, отделни, водещи в противоположни посоки. Единият води до вечен живот, другият
- до вечна смърт. Видях разликата
между тези пътища, също и разликата между групите, които пътуваха
по тях. Пътищата са противоположни; единият е широк и равен, другият е тесен и назъбен. Подобно и
групите, които пътуват по тях, са
противоположни по характер, по
живот, по облекло и по разговор.”5
Да бъдеш реформатор означава
да живееш нашата идентичност
като деноминация всеки ден. От
бащите си ние наследихме блажената надежда за идването на
Исус на земята. Светлината на
четвъртата заповед от плочите на
закона беше открита и седмия ден,
съботната почивка, се включи като
част от живота на християнина. С
определението
„Реформаторско
движение“ като допълнение към
името ни като деноминация разбираме, че нашето духовно пътуване
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Сега е време за
възстановяване и Бог
очаква от Своя народ
едно истинско дело
на реформиране,
започващо от сърцето
и разширяващо се до
точката на подготовка за
Христовото завръщане.
може да претърпи упадък, ако не
бдим. Да реформираме означава да променим от нещо по-лошо към нещо по-добро. Въпреки
това, при реформирането трябва
да поддържаме Божието слово на
надлежното му място, като нашето единствено правило за вяра и
живот.

Завръщането на Христос
Най-великото събитие в историята е второто идване на Исус на
тази земя, за да потърси Своята
църква. И понеже сме адвентисти,
понеже очакваме Неговото завръщане, ние очакваме да посрещнем
този епичен момент с радост. Нашата крайна цел е да се възнесем
с Исус в облаците и да се отправим
на пътуването към вечния дом.
Но за да достигнем до това, е
необходима подготовка. Очакването на Исус означава подготовка,
вярност и цялостно предаване на
Него. Да Го очакваме, да се идентифицираме като Негови деца докато в същото време отдаваме
привързаността си към нещата от
този свят, е една измяна. А Сатана
представя безброй неща, с които
да привлече вниманието ни, като
го отклони от Христос и Неговото
завръщане, за да приковем погледа и сърцата си към света и неговата привлекателност, също както
беше в дните на Ной (вж. Лука
17:26, 27).
„Беше ми показана опасността
за нас, като народ, по-скоро да
се притопим в света, отколкото да
носим Христовия образ. В момента стоим на самия праг на вечния
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свят, но целта на неприятеля на
душите е да ни накара да отложим
далеч в бъдещето края на времето. Сатана ще нападне по всеки
възможен начин хората, които изповядват, че са пазещият Божиите
заповеди народ и че очакват второто явление на нашия Спасител в
небесните облаци със сила и голяма слава. Той ще накара колкото
се може повече хора да отложат
злия ден и да станат подобни по
дух на света, имитирайки неговите
обичаи.”6
Нито за миг не можем да си
позволим да снемем погледа си
от небето и неговите чудеса, обещани за верните. Мнозина от нас
не мислят много за вечността, но
правим всичко по силите си, за да
извлечем максимума от този земен живот. За тази цел инвестираме цялото си време, сила и пари.
Възможно е даже да достигнем
всичко постижимо в този свят, а да
пропуснем целта. „Понеже какво
ще се ползва човек, ако спечели
целия свят, а изгуби живота си?”
(Лука 9:25.) Искате ли да живеете
на небето? Ако да, време е да бъдете един истински реформатор,
който очаква и ускорява идването
на Исус!

Съботата
Една от великите библейски
истини, скрити от почти цялата
човешка раса в продължение на
много векове, е валидността на
съботата от четвъртата заповед на
Божия закон. Тя беше дадена на
нашите първи родители като емблема на Божията любов и грижа

за човешкия род. И оттогава нататък Сатана постоянно се е борел
да скрие, да направи невалиден и
да унищожи светия Господен ден.
Защо? Понеже съботата посочва
Исус като нашия Създател, Изкупител и върховен Цар на вселената.
„Ако съботата се спазваше по целия свят, мислите и привързаността на човека щяха да бъдат насочени към Създателя като обект
на поклонение и благоговение и
нямаше да има идолопоклонник,
атеист или неверник. Спазването
на съботата е знак на вярност към
един истински Бог.”7
Когато Господната вестителка
получава видение за небесното
светилище, тя вижда как една особено силна светлина сияе около
четвъртата заповед, за да я отличи
от останалите заповеди. Това посочва, че тази заповед не е станала невалидна, а дори нещо повече
- че тя представлява Божият печат
за идентифициране на Неговия
народ.
„За тези, които пазят съботата
свято, тя е знак на белег на освещение. Истинското освещение е
хармония с Бога, единство с Неговия характер. То се приема чрез
послушание на тези принципи,
които са копие на Неговия характер. А съботата е белег на послушание. Този, който се покорява от
сърце на четвъртата заповед, ще
се покорява на целия закон. Той
бива осветен чрез послушание.”8
А как спазваме съботата? Какви
са разговорите и мислите ни в осветените от Бога часове? В това
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отношение доста сме постигнали
- не работим в събота, не купуваме, нито продаваме в този ден, не
готвим в него и го посвещаваме
на църковна и мисионска дейност.
Но освещаването на съботата не
се свежда само до тези неща. То
започва с подготовка, с това да се
погрижим всичко да е приготвено,
за да се радваме на съботата в
компанията на Исус. Границите на
светия ден са свещени. Трябва да
бъдем верни както в откриването,
така и в закриването на съботата.
Семейството трябва да се радва
на тези часове в хармония. Мислите ни през този ден трябва да са
пленени от Исус. В събота единствената ни цел трябва да бъде
да се фокусираме да вършим Божията воля, а не своята. (Вж. Исая
58:13, 14.) Време е да бъдеш един
истински реформатор в поддържането на съботата!

Светски дух
От самото начало намерението на
Сатана е да ни раздели от Бога. За
тази цел той представя света и неговите теории като нещо много ценно,
под претекст че загубата им ще ни
донесе нещастие - подобно както
съблазни Ева със забранения плод.
Когато Сатана отведе Исус на висока планина, той Му показа цялото
величие на света с неговите царства
и слава, като Му обеща да го притежава, стига само да му се поклони.
„Христос, обаче, остана невъзмутим.
Той чувстваше силата на изкушението; но го посрещна в наша полза и го
преодоля.”9
Аналогично на това Сатана ни
представя света с неговите практики
като някакво постижение. Постоянно сме бомбандирани с този „красив
плод“ на светското и сме подканвани
да участваме в него. И, за нещастие,
това постига успех. Църквата е претърпяла сериозна загуба, като се е
поддала на атаките на врага. Не сме
го изпъдили с „писано е,“ както направи Исус. В това сериозно време на
запечатване умовете ни са погълнати
от светски въпроси. Апостол Йоан ни
предупреждава: „Не любете света,
нито каквото е на света. Ако някой
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люби света, любовта на Отец не е в
него” (1 Йоан 2:15).
„Силната прилика със света е едно
от най-успешните изкушения на Сатана. Неговото намерение е да задържи
сърцата и умовете така погълнати от
светската привлекателност, че да не
остане място за небесните неща. Той
контролира умовете им в любовта им
към света. Земните неща затъмняват
нсебесните и извеждат Господа извън
погледа и разбирането. . . . Хората са
омагьосани от фалшивия блясък на
света. Те са дотолкова привързани
към земята, че мнозина са готови на
всеки грях, за да си осигурят някакво
светско предимство.”10

Облекло
Едно от основните доказателства
за нашата религия е външният ни вид
- начинът, по който се представяме.
Божието Слово разкрива как трябва
да се облича един истински християнин. Но желанието да бъдем като
невярващите е довело Божиите деца
да се обличат съобразно света. Те
пренебрегват указанията, които Бог
ни е оставил, и решават да следват
собствения си вкус. Подобно на Ева,
те не вярват на Божието слово, понеже избират да повярват на думите на
врага.
„Мнозина се обличат като света, за
да имат влияние пред невярващите;
но в това допускат жалка грешка.
Ако искат да имат едно истинско и
спасително влияние, нека живеят на
практика това, което изповядват, нека
показват вярата си чрез праведните
си дела и нека направят ясно разграничението между един християнин и
светския човек. Думите, облеклото,
постъпките трябва да говорят за Бога.
Тогава над всички в тяхното обкръжение ще се излива едно свято влияние, при което даже невярващите
ще познаят, че такива хора са били с
Исус. Ако някой желае влиянието им
да се почувства в полза на истината,
нека живеят на практика това, което
изповядват, и така да подражават на
смирения Образец.”11
„Себеотричане и жертва ще бележат живота на християнина. Доказателството, че вкусът е преобразен,
ще се вижда в облеклото на всички,

които ходят в пътеката, определена
за изкупените от Господа.”12

Защита срещу
неморалност

На Бог не са Му угодни дрехи от
смокинови листа. Моралната защита
е добродетел на християнското облекло. Чувствеността е един капан,
заложен за нас от Сатана. И Божиите деца трябва да са защитени срещу това да паднат в това изкушение,
като поддържат една постоянна връзка с Христос. Човек, който не е стъпил здраво върху канарата, няма да
бъде в състояние да устои на изкушението. И не само това, но всеки, който
провокира изкушение в другите чрез
някаква нагласа или отношение - каквото е неподходящото облекло - ще
бъде наравно виновен с този, който
се е изкушил. „Понеже всичко, което
е на света, похотта на плътта, похотта
на очите и гордостта на живота, не е
от Отец, но е от света” (1 Йоан 2:16).
„Светът не трябва да се въвежда в
църквата, нито да се бракосъчетава
с църквата, сформирайки връзка на
съюз.”13
Време е да бъдем истински реформатори! Облеклото ни трябва е с добър вкус и с дълготрайно качество.
Но това, което не е угодно на Бога отсъствие на скромност, присъствие
на чувственост и „смокинови листа“
- трябва да бъде отхвърлено от християните.
„Не се закоравявайте чрез измамливостта на греха. Модата изражда
интелекта и разяжда духовността на
нашия народ. Послушанието на модата прониква и се разпространява
сред нашите адвентни църкви, като
върши повече, отколкото всяка друга
сила, за да отдели нашия народ от
Бога. Беше ми показано, че църковните ни правила са твърде недостатъчни. Всяка показност на гордост
в облеклото, която е забранена в
Божието слово, трябва да се счита
като достатъчна причина за църковна
дисциплина. И ако продължава да се
поддържа практиката да се следва
една извратена воля, предвид дадените предупреждения, призиви и умоловяния, това може да се счита като
доказателство, че сърцето не е по ни-
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какъв начин уподобено на Исус. Азът, единствено и само аз-ът е обект
на обожание, а един такъв псевдо
християнин ще отведе мнозина далеч
от Бога.”14

Примери за истински
реформатори

Илия бе един истински реформатор. Той постави принципите над
всичко останало. С риск за собствения си живот той доведе хората до
решението да изоставят идолопоклонството и да се върнат при Бога.
Библията го споменава като символ
на делото на възобновяването в последните дни (Марк 9:12; Малахия
4:5, 6). Верните, които не се прекланят пред Ваал, са хората, на които
Бог може да разчита сега.
Йоан Кръстител, в духа на Илия,
също проповядваше непопулярни
истини, като наричаше греха с истинското му име и така подготви пътя за
Месия. Той изгуби живота си, понеже изпълни дълга си като реформатор. Въпреки това, името му е сред
най-големите в Христовото царство,
понеже Христос заяви: „Измежду родените от жена няма по-голям пророк
от Йоана” (Лука 7:28).
Храбри реформатори през Средновековието се изправиха в защита на
библейските истини. Лутер и другите
бяха употребени от Бога във великото дело по издигане на принципите на
Неговото слово; често пъти животът
му бе излаган на смърт от неговите
гонители, но никога не избягна ясния
дълг да говори и живее истината, както е в Христа. При един случай, когато са го посъветвали да не се явява
пред властите, които са го обвинили,
Лутер заявява: „Дори във Вормс да
имаше толкова дяволи, колкото керемиди по покривите, аз пак бих отишъл.”15
Този смел дух, присъщ за всички
реформатори, откриваме също в пионерите на Реформаторското движение. Пред лицето на подигравки и
обвинения, те останаха непоклатими
в защита на истината, дори на цената на собствения си живот. И, благодарение на усилията на тези смели
войници на вярата, ние сме тук днес.
Духът на пророчеството подчерта-
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ва важността от един христоподобен
характер в делото на реформа днес.
„Реформаторите не са разрушители. Те няма да се стараят да разрушат онези, които не са в хармония с
техните планове, нито ще се съобразяват според техния образ. Реформаторите трябва да вървят напред,
а не да отстъпват назад. Трябва да
бъдат решителни, непоклатими, непоколебими; твърдостта, обаче, не
трябва да се изражда във властен,
високомерен дух. Желанието на Бога
е всички, които Му служат, да бъдат
твърди като скала, що се отнася до
принципа, но кротки и смирени по
сърце, какъвто беше Христос. И тогава, пребъдвайки в Христос, могат да
извършат делото, което Той желае да
извърши, ако бе на тяхно място.”16
Не можем да си позволим да обезобразяваме делето чрез „един груб,
осъдителен дух,” това „не е в основата на героизма в реформите за настоящото време.”17
Чрез Божията благодат можем
да имаме Неговия характер всаден
в сърцата си. И когато този характер е напълно утвърден в живота
ни, ще бъдем реформатори, както е
бил Христос. Ще имаме божествена
мъдрост, за да отправяме правилните думи към грешната жена или да
изобличим импулсивния Петър. Ще
успеем както да благославяме хората, така и да преобръщаме масите
на среброменителите. Но никога не
можем да бъдем истински реформатори без Христовия Дух. Живеем
във времето на възобновяването на
всички неща, така че Христос трябва
да живее в нас, за да реализира това,
което очаква от нас.

Заключение
Илия беше преследван навсякъде,
но Бог го скри. Беше осъден на смърт
от идолопоклонническата царица, когато той призова хората към реформа. След като изпълни службата си,
бе възнесен на небето, без да види
смърт.
Йоан Кръстител беше третиран неоправдано, беше опозорен и хвърлен
в тъмничен затвор. Неговото кратковременно и благословено служене
привърши, когато бе арестуван и

обезглавен.
Повечето реформатори в Средновековието бяха подложени на гонение и екзекуция по причина на това,
че изпълниха призванието си да реформират Божието дело. „И всички,
които искат да живеят благочестиво
в Христа Исуса, ще бъдат гонени” (2
Тимотей 3:12).
Без значение е какво ни се случва
в резултат от изповедта на нашата
вяра. Предстои ни една от най-тъмните глави на земната история. Ще
бъдем представяни пред властите,
изпитвани и несправедливо осъждани. Въпреки това, кое е по-важното? Исус ни наставя: „бъди верен до
смърт и ще ти дам венеца на живота“ (Откровение 2:10). Обещанието
за истинските реформатори, които
живеят в последните дни, гласи: „На
този, който победи, ще дам да седне с
Мене на Моя престол, както Аз победих и седнах с Отец на Неговия престол” (Откровение 3:21). Исая 51:11
посочва, че наградата на верния
реформатор ще бъде несравнима и
вечна.
Един истински реформатор ще претърпи гонение, отхвърляне и онеправдание. Но делото трябва да бъде
извършено. Аз съм призован да изпълня тази мисия. Ти си призован да
изпълниш тази мисия. Какво чакаме?
Нека Светият Дух ни ръководи, за да
бъдем истински реформатори!
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ВРЕМЕ Е
ДА ЗНАЕМ КАКВО ВЯРВАМЕ
СРЯДА, 9 ДЕКЕМВРИ, 2020

В

реме е да направим известни истините на вярата. За това време има
една настояща истина, разкрита в
скъпоценната светлина на небесното светилище.
Ето как боговдъхновеното перо я
описва:
„Темата за светилището и изследователния съд трябва да се разбира ясно от Божия народ. Всички
имат нужда да познават за себе
си позицията и делото на техния
велик Първосвещеник. В противен случай няма да им бъде възможно да упражнят вярата, която
е съществена за това време, нито
да заемат позицията, която Бог е
определил за тях. Всеки човек има
душа, която да спаси или да изгуби. Случаят на всеки един чака
в Божия съд. Всеки трябва да се
срещне с великия Съдия лице в
лице. Колко е важно тогава всеки
ум често да обмисля тържествената сцена, когато съдът ще заседава и книгите ще се отворят, когато,
заедно с Даниил, всеки човек ще
трябва да встъпи в своята съдба в
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края на времето.
„Всички, които са получили светлината по тези теми, трябва да
дадат свидетелство за великите
истини, които Бог им е поверил.
Небесното светилище стои в самия център на Христовото дело в
полза на хората. То дава яснота
за спасителния план, като ни отвежда до самия край на времето и
разкрива триумфалния въпрос за
борбата между правдата (праведността) и греха. Крайно необходимо е всеки да изследва изчерпателно тези теми и да може да даде
ответ на всеки, който го попита за
причината за надеждата, която
има.”1
Време е да знаеш какво вярваш
относно истината за светилището, понеже всички истини на това
време са въплътени в него. Светилището говори за въплъщението
на Христос и за Неговата смърт
на кръста. То разкрива истината
за оправданието, освещението и
изкуплението. То преподава истината за кръщението, истината за
съботата (запечатването) и зако-

на, както и истината за законите
на здравната реформа. И както бе
посочено по-горе, истината за изследователния съд (службата на
Христос в Светая Светих), окончателния съд и другите истина, които
изповядваме, всички те са въплътени в светилището.
Нека сега насочим вниманието
си изцяло върху вестта на трите
ангела от Откровение 14 и на онзи
друг ангел от Откровение 18.

Вечното евангелие

„Третият ангел от Откровение
14 е представен като такъв, който
лети бързо посред небето и вика:
„Тук са тези, които пазят Божиите
заповеди и вярата на Исуса.“ Тук
се показва естеството на делото на Божия народ. Те имат една
вест, която е от такова голямо
значение, че са представени като
летящи, докато я представят на
света. В ръцете си държат хляба
на живота за един погиващ от глад
свят. Христовата любов ги принуждава. Това е последната вест.
Няма да последват други вести,
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няма да има повече покани на милост, след като тази вест извърши
делото си. Какво доверие! Каква
отговорност почива върху всички в
това да занесат думите на благодатната покана: „И Духът, и невястата казват: Дойди. И нека този,
който чуе, каже: Дойди. И който е
жаден, нека дойде. И който иска,
нека вземе даром от водата на живота.“
„Всеки, който чуе, следва да
каже: Дойди. Не само проповедниците, но и народът. Всички трябва
да се присъединят към поканата.
Не само чрез своята изповед, но
и чрез характера и облеклото си,
всички следва да упражнят едно
победно влияние. Те са направени
довереници за света, изпълнители
на волята на Този, който е завещал свещената истина на хората.
Да можеха всички да почувстват
достойнството и славата на даденото им от Бога доверие.”2
Трябва да разберем какво представлява третата ангелска вест,
която следва да се даде на целия
свят. Това е законът и вечното
евангелие. Понякога хората питат
защо се нарича вечното евангелие. Причината е, че както законът
е вечен, така и евангелието - благата вест за спасение - е вечно.
„Никой не може да представи
правилно Божия закон без евангелието, нито може да представи
евангелието без закона. Законът е
въплътеното евангелие, а евангелието е разкритият закон. Законът
е коренът, евангелието е свежият
цвят и плод, който той дава.”3
„Законът и евангелието се намират в съвършена хармония. Те се
поддържат взаимно едно друго. В
цялото си величие законът се изправя срещу съвестта, като прави
грешникът да почувства нуждата
си от Христос като умилостивение за греха. Евангелието признава силата и непроменимостта на
закона. „Не бих познал греха, освен чрез закона,“ заявява Павел
(Римляни 7:7). Чувството за грях,
удрящо точно в целта чрез закона,
подтиква грешника към Спасителя. В нуждата си човекът може да
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представи могъщите аргументи,
осигурени от кръста на Голгота.
Той може да изисква Христовата
праведност; защото тя се предава
на всеки каещ се грешник. Бог заявява: „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя“ (Йоан 6:37).
„Ако изповядаме греховете си, Той
е верен и праведен да ни прости
греховете и да ни умие от всяка
неправедност” (1 Йоан 1:9).”4
В Откровение 14:12 четем за „вярата на Исус.” Какво съставлява
вярата на Исус, както се съдържа
във вестта на третия ангел? Исус
понесе нашите беззакония като
опрощаващ греха Спасител. Той
дойде на нашия свят и пое греховете ни върху Себе Си, така че ние
да получим Неговата праведност.
А вярата в силата на Христос да
ни спаси изцяло и напълно е вярата на Исус. Но докато законът
ни открива греховете, той не предоставя лекарство. Единствено
Христовото благовестие може да
предложи прощение. За да бъдат
опростени, грешниците трябва да
упражняват покаяние към Бога,
чийто закон са престъпили, и да
имат вяра в Христос и в Неговата
умилостивителна жертва.

Светлината на вестта на
онзи друг ангел

За жалост „Господ е бил оскърбен. Стандартът на истината, вестта на първия, втория и третия
ангел, е бил оставен в прахта. Ако
стражите са оставени да подведат

народа по този начин, Бог ще държи някои души отговорни за липсата на ясна проницателност, за да
се разбере какъв вид храна се е
давала на Неговото стадо.”5
„В опасност сме да дадем вестта
на третия ангел така неопределено, че хората да не се впечатлят
от нея. Толкова много други интереси се намесват, че самата вест,
която би следвало да се прогласи
със сила, става посредствена и
безгласна.”6
И така, Господ бе достатъчно
мил да изпрати друг ангел, който
присъединява гласа си към третия
ангел. Той не носи нова вест, но
усилва вече съществуващата.
„Вестта на третия ангел трябва
да се даде със сила. Силата на
прогласяване на първата и втората вести трябва да се засили от
третата. В Откровение Йоан казва
за небесния пратеник, който се
присъединява към третия ангел:
„Видях друг ангел да слиза от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава.
И той извика със силен глас.“ Откровение 18:1, 2.”7
„Вестта на третия ангел трябва
да мине по земята и да събуди хората, като насочи вниманието им
към Божиите заповеди и вярата на
Исус. Един друг ангел присъединява гласа си към третия ангел и
земята се огрява от неговата слава. Светлината нараства и изгрява пред всички земни народи. Тя
трябва да се изяви като светлина,

Какво изграждате за
вечността? Трябва да
помните, че този ангел
символизира народа,
който е определен да даде
тази вест на света. Дали
сте сред този народ?
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която гори. Ще бъде придружена с
голяма сила, докато златните й лъчи
паднат върху всеки език, народ и нация по лицето на цялата земя. Нека
ви запитам: Какво правите, за да се
подготвите за това дело? Какво изграждате за вечността? Трябва да
помните, че този ангел символизира
народа, който е определен да даде
тази вест на света. Дали сте сред
този народ? Вярвате ли наистина,
че това дело, в което участваме, е
действително вестта на третия ангел? Ако отговорът ви е утвърдителен, трябва да разберем, че имаме
да извършим едно могъщо дело и
че трябва да сме ангажирани с него.
Трябва да се осветим чрез стриктно
послушание на истината, като се поставим в правилно отношение спрямо Бога и Неговото дело.”8
Има хора, които са на мнение, че
е без значение в коя деноминация
се намират - но съгласно това изказване, ние сме насърчени да бъдем
сред народа, който е символизиран
от ангела, осветяващ земята със
славата си. Това са хората, ангажирани с прогласяване на ценната истина за това време.
Все още има един народ от хора,
които поставят настрана собствената си воля и се стремят да изпълнят
Божията воля, един народ от хора,
в сърцето и живота на които е написан божественият закон.
„Откровение 18 посочва времето,
когато в резултат от отхвърляне на
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тройнато предупреждение от Откровение 14:6–12, църквата ще е
достигнала в пълнота състоянието,
предсказано от втория ангел, а хората на Бога, които се намират все
още във Вавилон, ще бъдат призовани да излязат и да се отделят
от общението с този паднал град.
Това е последната вест, която ще
се даде на света; и тя ще извърши
делото си. Когато тези, които „не са
повярвали истината, но са имали
благоволение в неправдата“ (2 Солунци 2:12), ще бъдат оставени да
приемат голяма заблуда и да повярват в една лъжа, тогава светлината
на истината ще изгрее върху всички,
сърцата на които са отворени да я
приемат, и всички Господни деца,
които остават във Вавилон, ще чуят
призива: „Излезте от нея, люде Мои
(Откровение 18:4).”9
Тази вест, дадена от четвъртия ангел, стъпва върху Откровение 3:18,
19. Ето как боговдъхновеното перо
описва това:
„Няколко души ми писаха, поставяйки въпроса дали вестта за
оправдание чрез вяра е вестта на
третия ангел, и аз отговорих: Това
действително е вестта на третия ангел.”10

Едно дело на очистване,
подготовка, реформа

Пророчествата от Откровение
глава 18 скоро ще се изпълнят. При
прогласяване вестта на третия ан-

гел, онзи друг ангел, който слиза от
небето, изпълва земята с Божията
слава и чрез познанието за Исуса
Христа, нашия Спасител, Светият
Дух ще приключи Своето дело на
очистване в умовете и сърцата на
всички вярващи. Господ заявява:
„Тогава ще поръся върху вас чиста
вода, и ще се очистите; от всичките
ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново
сърце, и нов дух ще вложа вътре
във вас, и като отнема каменното
сърце от плътта ви, ще ви дам меко
сърце. И ще вложа Духа Си вътре
във вас, и ще ви направя да ходите
в повеленията ми, да пазите съдбите, и да ги извършвате” (Езекиил
36:25–27). Това е делото на Светия
Дух, изпратен от Бога да извърши
едно специално дело. То започна
през 1888.
Всичко от Откровение 18 ще се
изпълни при славното приключване
на това дело, което не е завършено
все още. Светлината от вестта на
четвъртия ангел започна да свети
на впечатляващото движение в Минеаполоси през 1888. Единственото
разумно заключение е, че светлината е била възпрепятствана от човешки инструменти.
„Времето на изпита е надвиснало над нас, понеже високият вик
на третия ангел вече е започнал в
откриването на Христовата правда,
Христос като опрощаващ греха Изкупител. Това е началото на светлината на ангела, чиято светлина
ще изпълни цялата земя. Понеже
дело на всеки, до когото е достигнала вестта на предупреждение, е да
издигне Исус, да Го представи пред
света, както е разкрит в символите,
както е изявен в откровенията на
пророците, както е разяснен в уроците, дадени на Неговите ученици
и в големите чудеса, извършени за
човешките чеда.”11
Вестта на надежда, дадена от
този ангел (Откровение 18:1) е вестта на верния свидетел към църквата в Лаодикия, символизираща
движението на реформация.
Ангелът, който присъединява
гласа си към прогласяване на третата вест, ще освети цялата земя
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със своята слава. Това е начинът,
по който се предрича едно дело от
всемирен мащаб и необикновена
сила. Всички трудности ще бъдат
преодолени чрез мощното движение, развито при прогласяването
на последното предупреждение на
третия ангел. Някои не разбират,
че това е едно религиозно движение, но параграфът по-долу дава
много ясно да се разбере:
„За Вавилон в настоящото време се казва: „Греховете й стигнаха дори до небето и Бог си спомни
нейните неправди.“ [Откровение
18:5.] Вавилон е изпълнила мярката на своята вина, така че много скоро й предстои унищожение.
Но Бог все още има Свои хора
във Вавилон; а преди да изпрати
съдбите Си, тези верни трябва да
бъдат призовани да излязат, за да
не участват в греховете й и да не
получат от язвите й. Ето как идва
движението, символизирано от ангела, който идва от небето и просвещава цялата земя със славата
си и който вика със силен глас,
посочвайки греховете на Вавилон.
Във връзка с тази вест се чува
призивът: „Излезте от нея, люде
Мои.“ Когато тези предупреждения
се присъединят към вестта на третия ангел, тази вест нараства във
висок вик.”12
„Най-жизнено важният въпрос за
това време е: Кой е на страната
на Господа? Кой ще се присъедини към ангела и към това вестта
на истината да се даде на света?
Кой ще приеме светлината, която
следва да изпълни цялата земя
със славата си?”13

Отричане от себе си и
живот за Христа

Третият ангел, който лети посред небето и прогласява Божиите заповеди и вярата на Исуса,
символизира нашето дело. Вестта не губи нищо от силата си,
докато ангелът напредва в полета си, а Йоан, авторът на Откровение, го вижда да нараства
в сила и власт, докато цялата
земя се освети от неговата слава. Пътят на пазещия Божиите
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заповеди народ е напред, само
напред. Вестта на истината, която носим, трябва да достигне до
всяка нация, език и народ, докато
земята се изпълни със славата й.
Подготвяме ли се за това голямо
изливане на Божия Дух?
„Не е нужно да се притесняваме за късния дъжд. Всичко,
което следва да правим, е да
поддържаме съда си чист и насочен нагоре, подготвен да приеме
небесния дъжд, като се молим:
„Позволи Късният дъжд да дойде в моя съд. Нека светлината на
славния ангел, който се присъединява към третия ангел, огрее
върху мен; дай ми дял от работата; нека предам вестта, която
трябва да се прогласи; нека бъда
сътрудник на Исуса Христа.“ И
като търсите Бога по този начин,
Той ви подготвя през цялото това
време, като ви дава Своята благодат.
„Няма защо да се притесняваш.
Няма защо да мислиш, че ще настъпи някакво особено време,
когато ще бъдеш разпънат. Всеки ден, всеки час аз-ът трябва
да умира; аз-ът трябва да бъде
разпъван; и при това положение,
когато настъпи времето Божият
народ да бъде поставен на сериозния изпит, вечните ръце ще
бъдат около теб. Божиите ангели
ще изградят огнена стена около
теб и ще те избавят.
„Тогава колкото и да си разпъваш аз-а, това никак няма да те
ползва. Разпъването трябва да се
извърши, преди да се реши съдбата на душите. Сега е времето
да бъде разпънат аз-ът—когато
има работа, която да се извърши; когато може да се използва
всяка поверена ни способност.
Сега е времето, когато трябва да
изпразним и изцяло да почистим
съда от нечистотата в него. Сега
трябва да бъдем направени свети на Бога. Това е нашето дело
именно сега, точно в този момент. Не трябва да очакваш някакъв особен период, през който да
се изпълни някакво чудно дело;
това време е днес. Отдавам се

на Бога днес. . . .
„Готов ли си да се предадеш
днес? Трябва да отстраните греха
си точно сега, в момента, в който
го видите. . . . Не си позволявайте
да мислите, че ще побеждавате
поетапно; че ще се опитвате да
изоставите греха малко по малко. Сега, докато е все още днес,
обърнете внимание на поканата
и не закоравявайте сърцата си.
„О, сърце мое, защо не изоставиш прокълнатото нещо още
днес? Грехът разпъна моя Господ. Защо не се отвърнеш от
него с отвращение? Защо не
обикнеш нещата, които Христос
обичаше, и не намразиш нещата,
които Христос мразеше? Той се
е погрижил изобилно, така че да
можете, чрез Него, вие да бъдете
повече, да, повече от победители.”14

Заключение
„Времето ни е ценно. Разполагаме с много малко дни благодатно време, през което да се
подготвим за бъдещия вечен живот. Нямаме време за движения,
които да извършваме наслуки.
Трябва да се боим да не би да се
плъзгаме само по поърхността на
Божието слово.”15
Господ да ръководи живота ви
винаги и нека ти и аз бъдем носители на скъпоценните истини за
настоящото време. Господ да ви
благослови изобилно! Амин.
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С

къпи братя, ние сме народът, който живее в това последно поколение от историята на свят, пълен със злочестини,
мизерия и смърт - но въпреки всичко,
към нас е отправено предизвикателството да живеем както Христос, Който е лечителят на света. Как може да
се изпълни това?
Докато описва сцена от възкресението, Господната вестителка отбелязва, че „онези, които са живели
преди потопа, излизат с гигантски
ръст, повече от два пъти по-високи
от хората, които в момента живеят
на земята, при това напълно пропорционални. Поколенията след потопа
бяха по-дребни на ръст. С всяко поколение ръстът постепенно намаляваше, до последното, което живя на земята. Огромен бе контрастът между
нечестивите хора, живели в началото
на земята, и тези от последното поколение. Първите бяха с внушителна
височина и съвсем пропорционални последните излязоха от гроба такива,
каквито бяха влезли в него - една недоразвита, слабовата, деформирана
раса.”1
И тъй като човешката раса бе отслабнала като цяло, не само физическият ни ръст е претърпял деградация. Същото са претърпели нашето
физическо здраве и морал - поради
което цялото ни същество се нуждае
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от изцеление, за да може да се радваме на благословението, подарено
при сътворението, както и да можем
да споделим това благословение с
нашите съчовеци.

Първоначалният план

Не е Божият план човечеството
да бъде нещастно в своето съществуване, понеже „Бог направи човека
съвършено свят и щастлив; и красивата земя, както излезе от ръката на
Създателя, не носеше никакво поразяващо влияние на развала, нито
сянка на проклятие. Престъпването
на Божия закон - закона на любовта
- е това, което донесе злочестина и
смърт.”2 Даже не можем да си представим до каква степен щяхме да се
развием като мъже и жени съобразно Божия план при нашето сътворение, ако нашите първи родители не
бяха извършвали грях.
„Божието намерение бе, колкото по-дълго живее човек, толкова
по-пълно да разкрива този образ
- толкова по-пълно да отразява славата на Създателя. Всичките му
подарени способности бяха в състояние да се развиват; техният капацитет и жизнена сила трябваше
да нарастват постоянно. Обширен
бе мащабът, предложен за тяхното
упражняване, славно бе полето, отворено за изследване. . . . Той щеше

да изпълнява целта на своето сътворяване все по-пълно и пак така все
по-пълно щеше да отразява славата
на Създателя.
„Но чрез непослушание той доброволно се лиши от тази възможност.
Грехът обезобрази божественото
подобие, като почти заличи божествения образ. Физическите сили на
човека отслабнаха, умственият му
капацитет се понижи, духовното му
зрение се помрачи. Той стана подвластен на смърт.”3
Делото на Божия народ следва да
бъде лекуването на тялото, ума и душата, разболени от греха. Призовани
сме да носим изцеление на света от
всичките болести, причинени от греха. Христос е нашият образец за тази
цел:
„Исус ходеше по цяла Галилея,
като преподаваше по синагогите им
и проповядваше благовестието на
царството и изцеляваше всякакъв
вид немощи и всякакъв вид болести
сред народа” (Матей 4:23). И така,
при лекуването следва да си поставим двойна цел - както морално, така
и физическо лечение. Всъщност не
настъпва истинско възстановяване,
ако някое от двете е оставено неизлекувано. „Добродетелта на характера
се определя от правилното действие
на силите на ума и на тялото.”4
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Делото на Христос
Делото на Христос е да изкупи човека от смъртта на греха, в който е
потънал. „Да възстанови в човека
образа на неговия Творец, да го възвърне в съвършенството, в което бе
сътворен, да насърчи развитието на
тялото, ума и душата, за да може да
се реализира божественото намерение при неговото сътворяване - това
трябваше да бъде делото на Неговото изкупление. . . .
„Това означава, че Божият образ
трябва да се възстанови в цялото същество - тялото, ума и душата.”5 Възвръщането на Божия образ е изцелението на тялото, ума и душата. Това
бе делото на Христос, когато дойде
на този свят - не само изцеляването
на физическите болести и болки, но
също и очистването от болестта на
греха. Нека не забравяме, че физическите болести са тясно свързани с
греха; изцелявайки болестта, Христос лекуваше душата. Когато Исус
бе на този свят, именно това съставляваше мисията Му. Пророк Исая
предсказа думите, които Исус щеше
да заяви в Назарет: „Духът на Господ
Йеова е на мене; защото Господ ме
е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне
затвора на вързаните” (Исая 61:1).
„Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им,
и проповядваше благовестието на
царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между
людете” (Матей 4:23). И наистина,
от писанията получаваме удивително вдъхновяващия доклад за това
„как Бог Го помаза със Светия Дух и
със сила; Който обикаляше да прави
благодеяния и да изцелява всички
угнетявани от дявола; защото Бог
беше с Него” (Деяния 10:38).
„Нашият Господ Исус Христос дойде на този свят като неуморен служител на човешката нужда. Той „взе на
себе Си нашите немощи и болестите
ни понесе,“ за да може да послужи на
всяка човешка нужда. (Матей 8:17.)
Той дойде да отмахне товара на болестта и окаяността, и греха. Неговата мисия беше да донесе на хората
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пълно възстановяване; Той дойде да
им даде здраве, мир и съвършенство
на характера.”6

Нашето дело
„Христос е нашият пример. Той
обикаляше, правейки добро. Той живееше, за да благославя другите. Любовта украсяваше и облагородяваше
всичките Му постъпки.”7 Христос е не
само нашият пример, както отбелязахме, но паралелно с това Неговото
дело е наше дело - да „донесе на хората пълно възстановяване“ и да им
даде „здраве, мир и съвършенство на
характера..”8 Докато вършим делото
на Христос, следва да научим „Христовия метод на работа,” като винаги
имаме винаги предвид, че „същият
Дух, който обитаваше в Христос, докато предаваше наставлението Си,
Той постоянно получаваше.” Това е
източникът на „познание и тайната“
на „силата в продължаване делото
на Спасителя на този свят.”9 Ние сме
каналите в Неговите ръце в делото
на изкуплението.
„Да възстанови в човека образа на
неговия Творец, да го възвърне в съвършенството, в което бе сътворен,
да насърчи развитието на тялото,
ума и душата, за да може да се реализира божественото намерение при
неговото сътворяване - това трябваше да бъде делото на Неговото изкупление. Това е целта на възпитанието, великата цел на живота.”10
Поръчението да отидем по целия
свят и да проповядваме благовестието включваше и това да лекуваме
болните - както и уверението, дадено ни от Исус, че ще бъде с нас
до края на света (вж. Матей 28:20).
Славен бе резултатът в опитността
на апостолите. Същото поръчение
се отправя и до нас, които живеем в
това последно поколение - и когато
бъдем готови да изпълним тази благословена задача с цялото си сърце,
резултатът ще бъде по-мащабен и
по-славен.
Към този момент не ни остава много време, понеже сега стоим на самия
праг на края на световната история.
Господ няма да забавя повече Своето време заради хора, които проявяват безразличие; Той ще има други.

И ако не искате други да заемат мястото ви, постарайте се да затвърдите
своето призвание и избиране. Като
църква и като отделни личности нашата основна грижа трябва да бъде
да се подготвим, както и да подготвим народа си: ПОДГОТОВКА, ПОДГОТОВКА, ПОДГОТОВКА.

Една пълна вест
Да, време е да бъдем здрави и да
лекуваме света. По всеобщо схващане, няма как да дадем нещо, което
нямаме. Казано с други думи, преди
да можем да отидем и да занесем изцеление на хората, самите ние трябва да бъдем здрави най-напред. И
както вече отбелязахме, нашите болести не се свеждат само до физически, а по-скоро биват както физически, така и морални. Следователно,
крайно време е да направим нещо
по въпроса! Трябва да сме първите,
които следва да са здрави, а не последните, предвид че имаме толкова
много светлина и предимства на свое
разположение.
На първо място, тройната ангелска
вест, която имаме, е предназначена за целта. Господната вестителка
обяснява, че оправдание чрез вяра
„е действително вестта на третия ангел.”11 Ние сме защитници на тройната ангелска вест - а какво е това? Оправдание чрез вяра, което „прикани
хората да приемат Христовата правда, изявена в послушание към всички Божии заповеди.”12 Когато примем
Христовата правда (праведност), тя
следва да се изяви в послушание
към всички Божии заповеди. Тази
вест е отговорът за болестта на греха, причинила физическото болестно
състояние на човека. „Това е вестта,
която Бог разпореди да се даде на
света. Вестта на третия ангел трябва да се даде с висок вик (глас), като
бъде придружена от изливането на
Неговия Дух в голяма мярка.”13
От друга страна имаме вестта на
здравната реформа. Господ даде видение на Своята вестителка, за да ни
даде тази вест. Тя разказва: „В дома
на брат A. Хилиард, в Отсего, Мичиган, 6. юни, 1863, ми беше открита
във видение голямата тема за здравната реформа.”14 Защо бе дадена
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здравната реформа? С цел Божият
народ да се възползва от нея и да я
сподели с други: „Светлината, която
Бог даде за здравната реформа, е за
нашето спасение и за спасението на
света.”15 Ние следва да сме първите,
които да възприемат в практиката си
принципите на здравната реформа
и след това да я споделят със света. Болестта е голямото препятствие
пред развитието на християнския
характер. „Като се има предвид, че
умът и душата се проявяват чрез
тялото, то умствената, както и духовната жизненост зависят в значителна
степен от физическата сила и активност; всяко нещо, което способства
за физическото здраве, съдейства за
развитието на един силен ум и един
балансиран характер. Без здраве никой не може да разбере така ясно,
нито да изпълни така цялостно задълженията си спрямо самия себе
си, спрямо своите ближни и своя
Създател. Следователно, здравето
трябва да се пази също така вярно,
както и характерът.”16
Понякога се объркваме. Каква е
връзката между оправдание чрез
вяра - т.е. нашата праведност чрез
вяра - и вестта на здравната реформа
във връзка с възстановяване образа
на Бога в човека и усъвършенстване
на християнския характер? По този
въпрос ни е дадено ясно откровение.
Вестта на оправдание чрез вяра е
вест за обръщане на ума и сърцето
в една нова посока в живота. Придават (всаждат) ни се нови мисли, нови
чувства, нови подбуди. Установява
се един нов принцип за характер -
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животът на Христос.”17
„Оправданието е изцяло по благодат.”18 „Без Христовата благодат
грешникът се намира в безнадеждно състояние; нищо не може да се
направи за него; но чрез божествената благодат на човека се придава
свръхестествена сила, която действа
в ума, сърцето и характера.”19
На свой ред, вестта на здравната
реформа има конкретното предназначение да отслаби силните животински наклонности в човешкото
естество и наместо тях да засили
моралните ни решения за съвършенство на характера.

Как това би следвало да
повлияе начина, по който
си приготвяме храната?

„Много майки, които оплакват невъздържанието, съществуващо навсякъде, не гледат достатъчно задълбочено, за да видят истинската
причина. Всеки ден приготвят разнообразни ястия и силно подправена храна, която изкушава апетита и
насърчава преяждане. В типичния
случай масите на нашия . . . народ се
приготвят по начин, който изгражда
пияници. За една голяма класа ръководният принцип е апетитът. Всеки,
който е склонен да удовлетворява
апетита в посока прекалено често
хранене и приемане на храна с нездравословно качество, отслабва силата си да устои на повиците на апетита и страстта в други отношения,
пропорционално на степента, в която
засилва наклонността си към неправилни навици в храненето. Необхо-

димо е майките да се впечатлят от
задължението, което имат пред Бога
и света, да набавят на обществото
деца с добре развит характер.”20
„Когато с хората се разговаря по въпроса за храненето, те често твърдят:
„Запознати сме много повече, отколкото практикуваме.“ Те не осъзнават,
че са отговорни за всеки лъч светлина по отношение на физическото
си благосъстояние, както и че всеки
техен навик подлежи на проверка от
страна на Бога. Физическият живот
не трябва да се лекува епизодично.
Всеки орган, всяка нишка от нашето
същество трябва да бъдат свещено
пазени от навреждащи практики.”21
„Бог ни е дал голяма светлина за
здравната реформа, която изисква
да съблюдаваме. Неговият народ
не би могъл да отхвърли или пренебрегне някоя светлина, която Той изпраща, без да се наложи да понесе
последиците от това.”22
За жалост „моралните сили са помрачени, защото мъже и жени не
са склонни да живеят в послушание
спрямо законите на здравето.”23

Да се научим да живеем
вестта

„Темата за здравната реформа е
била представена пред църквите;
но светлината не беше приета сърдечно. Егоистичните, разрушаващи
здравето задоволявания на мъже и
жени са противодействали на влиянието на вестта, която е определена
да подготви един народ за великия
ден на Бога. Ако църквите очакват
сила, те трябва да живеят истината,
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която Бог им е дал. Ако членовете
на нашите църкви не зачитат светлината по този въпрос, те ще пожънат
сигурния резултат под формата на
духовна и физическа изроденост. А
влиянието на тези по-стари църковни членове ще закваси новодошлите
във вярата. Сега Господ не работи да
доведе много души в истината заради църковните членове, които никога
не са били обърнати, и онези, които
някога са били обърнати, но са отстъпили. Какво влияние биха имали тези
непосветени членове върху новообърнатите? Дали няма да осуетят
дадената от Бога вест, която Неговият народ е определен да носи?
„Нека всички изследват собствените си практики, за да видят дали не
задоволяват навик, който определено ги уврежда. Нека се разделят с
всяко нездравословно задоволяване
в хранене и пиене. Някои отиват в
далечни страни, за да търсят по-добър климат; но където и да са, стомахът създава за тях една маларийна
атмосфера. Те си навличат страдание, което никой не може да облекчи. Нека приведат ежедневната си
практика в хармония със законите на
природата; и като правят това, както
и да упражняват вяра, може да се
създаде една атмосфера както около душата, така и около тялото, която
ще бъде ухание от живот за живот.
„Братя, доста изоставаме. Много от
нещата, които църквата би трябвало да върши, за да бъде една жива
църква, не са направени. Чрез задоволяване на един извратен апетит
мнозина се поставят в такова здравословно състояние, че се наблюдава едно постоянно воюване срещу
висшите интереси на душата. Истината, макар да е била представена в
ясни линии, не се приема. Желанието ми е да изложа този въпрос пред
всеки член на църквите ни. Навиците
ни трябва да бъдат приведени в съгласие с Божията воля. Имаме уверението: „Бог е, който действа във вас,“
но човекът трябва да изпълни своето
участие в упражняване на контрол
над апетита и страстта. Религиозният живот изисква действието на ума
и сърцето в хармония с божествените сили. Никой човек не може сам по
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себе си да изработи спасението си,
но Бог не може да извърши това без
неговото съдействие. Когато обаче
човек работи сериозно, Бог работи с
него, като му дава сила да стане Божие дете.”24
Сатана знае, че ако нарушаваме
законите на здравето, гибелта ни е
сигурна - а ако следваме здравната
реформа на Бога, можем да устоим
по-категорично на изкушенията на
врага. „Големият неприятел знае, че
ако доминират апетитът и страстта,
здравето на тялото и силата на интелекта биват пожертвани на олатра на
себезадоволяването, при което човекът стига до много бърза разруха. Ако
един просветен интелект държи юздите, като контролира наклонностите
и ги държи подчинени на моралните
сили, Сатана знае много добре, че е
много малка силата му да надвие с
изкушенията си.”25
Следователно, ние следваме
здравната реформа, за да направим пътя си да съдейства и отвежда
към съвършенство. В съчетание на
вестта на оправданието и вестта на
здравната реформа - ако искрено живеем според тях, то тогава победата
е наша.
„Когато характерът на Христос се
възпроизведе съвършено в Неговия
народ, тогава Той ще дойде да ги изиска като Свои”26, заедно с хората,
които сме довели при нозете на нашия Господ.

Заключение
„Господ желае чрез народа Си да
отговори на обвиненията на Сатана,
като покаже резултата от послушание на правилните принципи. Той
желае здравните ни институции да
стоят като свидетели за истината.
Те трябва да придадат характер на
делото, което следва да се извърши
в тези последни дни за възстановяване на човека чрез реформиране
на навиците, апетитите и страстите.
Адвентистите от седмия ден трябва
да се представят пред света чрез
застъпване на принципите на здравната реформа, които са ни дадени от
Бога.”27
И в края, мисията, която има да извършим, е много сериозна - да еван-

гелизираме и да лекуваме света от
смъртоносната миазма на болестта,
която трови човечеството от деня на
грехопадението на нашите първи родители. Нашата молитва следва да
бъде: „Бог да се смили за нас и да
ни благослови! Да възсияе с лицето
Си над нас!. . . . За да се познае на
земята Твоят път, във всичките народи спасителното Ти здраве” (Псалм
67:1, 2). Църквата е посредникът, който Господ ще употреби, за да спаси
света. Но ако самата църква не е излекувана и здрава, тя не би могла да
изпълни мисията си. Затова аз апелирам към всички членове на църквата (Адвентисти от седмия ден реформаторско движение) по света, да
посветим живота си изцяло на Бога
и да молим Господа да ни излекува
като отделни личности и като църква.
След всички 95 години от своето съществуване ние все още не сме изпълнили мисията си - а вече повече
от два пъти по 40 години странстваме в пустинята! Но все още не е прекалено късно. НЕКА СЕ СЪБУДИМ!
ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И ДА
ЛЕКУВАМЕ СВЕТА.
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ДА СЕ ПРИГОТВИМ ЗА
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ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ДА
РАБОТИМ ЗАЕДНО
СЪБОТА, 12 ДЕКЕМВРИ, 2020

Краят е близо!

„Днес знаменията на времето
заявяват, че стоим на самия праг
на велики и тържествени събития.
Всичко в този свят е във възбуда.
Пред самите ни очи се изпълнява
пророчеството на Спасителя за
събитията, предшестващи Неговото идване: „Ще чуете за войни и за
военни слухове. . . . Народ ще се
повдигне против народ и и царство
против царство; и на разни места
ще има глад и трусове” (Матей
24:6, 7).
„Настоящето е от голям интерес
за всички живи. Управници и държавници, мъже на високи позиции и власт, мислители от всички
класи са отправили вниманието
си към събитията, които се разиграват около нас. Те наблюдават
връзките, които съществуват между народите. Наблюдават силата,
която завладява всяка земна стихия и признават, че предстои да се
случи нещо велико и от решаващо
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значение - че светът стои на прага
на изумителна криза.
„Библията и само Библията дава
правилен поглед върху тези неща.
Тук са разкрити великите последни сцени от историята на нашия
свят, събитията, които вече хвърлят сянката си, звукът от тяхното
приближаване, който прави светът
да потрепери и сърцата на хората
да се топят от страх.”1
Човешкият род е изпълнен със
страх за края на света. В различни народи и култури съществуват
идеи, определящи този момент в
историята, когато старата система
ще бъде унищожена и ще настъпи
ера на благополучие и изобилие или точно обратното, унищожението на всички живи и запустяването
на планетата Земя.
Банка с гарантирани семена в
Шпицберген, изкуствен интелект,
подземни бункери навсякъде по
света - това са някои от средствата, които мнозина предполагат,

че са необходими, за да се съхрани човечеството (или някои от
неговите представители) от края
на света. За щастие вярващите в
Христос имат Божието слово, поради което цялата подготовка за
последните финални събития на
хората, очакващи Неговото завърщане, не включват подземни градове, изграждане на ковчег или
други материални средства за спасение. Благодарение на Библията
и Духа на пророчеството разбираме, че в последната криза подобни
неща не биха могли да издържат.
Как бихме могли да преминем
през тези изпити? Как ще устоим,
когато настъпи „краят на света“?
Каква е отговорността на последното поколение на земята? Несъмнено, след като е намерил
отговорите на тези въпроси, никой
искрен християнин не би отслабил
бдителността си. (Вж. Лука 12:45,
46.) Напротив, предупреждението
„внимавайте, бдете и молете се,
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защото не знаете кога ще настане
времето” (Марк 13:33) звучи постоянно в ума му и повлиява живота и
постъпките му!
Това не са само заявления, силни хвалби, произнесени от нашите амвони или апели на духовни
сбирки - не, боговдъхновеното
перо пояснява:
„За да изповядваме Христос,
трябва да Го притежаваме. Никой
не би могъл да изповядва истински
Христос, ако умът и духът на Христос не са в него. Ако една форма
на благочестие или признание на
истината биха съставлявали изповядването на Христос, тогава ще
можем да кажем: Широк е пътят,
който води към живот, и мнозина
го намират. Трябва да разбираме
какво представлява това да изповядваме Христос и в какво се отричаме от Него. Възможно е с устните си да изповядваме Христос,
но при все това с постъпките си да
се отричаме от Него. Плодовете на
Духа, изявени в живота, представляват изповядване на Христос.
Ако сме изоставили всичко заради
Христос, животът ни ще бъде смирен, разговорът ни - за небето, поведението ни - безукорно. Мощното очистващо влияние на истината
в душата, както и Христовият характер, изобразен в живота, представляват изповядване на Христос. Ако думите на вечен живот
са засети в сърцата ни, плодът е
праведност и мир. Можем да се отречем от Христос в живота си, като
подхранваме любов към лекота
или любов към себе си, като си говорим шеги и лековати думи, както
и като търсим почитта на света.
Можем да се отречем от Него във
външния си вид, съобразявайки се
със света, чрез един горд вид или
скъпо облекло. Единствено чрез
постоянна бдителност и упорита,
настойчива и почти непрестанна
молитва ще бъдем в състояние да
разкрием в живота си Христовия
характер и освещаващото влияние на истината. Мнозина изгонват
Христос от семейството си чрез
един нетърпелив, избухлив дух.
Такива хора определено има какво
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да превъзмогнат в това отношение.”2

Християнски характер

Това е единственото нещо, което остава на човек след неговата
смърт: „И чух глас от небето, който
казваше: Напиши: Блажени мъртвите, които отсега нататък умират
в Господа. Да! - казва Духът - за
да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват” (Откровение 14:13).
„Тези, които са се стремели към
развитие и усъвършенстване на
християнски характер, упражнявайки способностите си в добри
дела, ще пожънат в предстоящия
свят това, което са посели.”3
„Бог цени моралната стойност.
Един християнски характер, неопетнен от алчност, който притежава спокойствие, кротост и смирение, е по-ценен в очите Му от
най-изрядно злато, дори от изрядно офирско злато.”4
Има цял един арсенал от средства, които използва неприятелят
на душите, за да провали делото
по формиране на нашия характер.
Божието слово ни разкрива тези
средства: „Защото всичко, което е
в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота
- не е от Отца, а е от света.” (1 Йоан
2:16). Има също така един списък
с делата на плътта - в Галатяни 5,
както и много навици, наклонности, нагласи и привързаност, които
са опасни за нашата духовност. За
нещастие, ние като християни не
бихме могли да се похвалим с голям успех в тази борба. . . .
„Нека никой не мами собствената си душа по този въпрос. Ако подхранвате гордост, самочувствие,
любов към себеналагане, суета,
несвята амбиция, мърморене, неудовлетворение, горчивина, злословие, лъжа, измама, клеветене,
Христос не пребъдва в сърцето ви,
при което доказателствата сочат,
че имате ума и характера на Сатана, а не на Исус Христос, който е
кротък и смирен по сърце. Трябва
да имате един християнски характер, който да може да устои.”5

Безопасност в бурно
време
Веднъж една малка рибарска
лодка попада в буря. Както обичайно, бурята настъпва ненадейно. Силен вятър и огромни вълни се удрят в корабчето. Хората
отвътре започват да се борят за
живота си, но усилията им остават безпредметни. Нищо не може
да им помогне, докато накрая си
спомнят за Исус, който спял в задната част. „Учителю, загиваме!” се чува пронизителен вик в опита
да надвикат бурята - „Спаси ни!”
Христос не връща никога тези,
които Го умоляват за спасение. Но
дали учениците разбираха какво
означаваше Христовото присъствие? Дали разбираха, че за тях
бе невъзможно да загинат, докато
Христос е на борда? Единственият
проблем беше, че вниманието им
е било заставено да се фокусира
върху бурята, а не върху Христос.
Всичко, което Христос трябваше
да направи, за да възспре бурята,
бе: „А Той, като се събуди, смъмри
вятъра и каза на езерото: Мълчи!
Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина” (Марк 4:39).
В действителност никой от нас
не е готов за предстоящата буря.
Никой не знае какво ще представлява тя. Дори и най-подготвените
светии не могат да си представят
какво ще е нужно, за да устоят! И
също както учениците не можеха
да усмирят бурята на галилейското езеро, Божиите деца няма да
могат да усмирят бурята, която
скоро ще погълне нашата планета. Единствено Христос може да
направи това! Христос е с нас в
лодката, ако ние не Го забравим. В
Неговото присъствие всичко става
различно. Без Него бихме погинали, но Той може да укроти бурята и
да пропъди страха. Нека гледаме
към Спасителя вместо към бурята!

Прибързаност и мудност

Тези действия, които са противоположни по значение, присъстват
едновременно в живота ни. Днес
в света всеки бърза. . . Стремим
се да направим всичко по-бързо,
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втурваме се да наобиколим много
места; прибързано се опитваме да
намерим решение на много проблеми. Хората се хранят бързо,
женят се бързо, живеят бързо и
умират бързо. . . Даже погребалните церемонии стават все по-съкратени с всяка изминала година!
„Днес редът на света се състои в
работа, бързане и импулс и техният силен светски дух се е отпечатал върху децата им, както и върху
света. Именно примерът на тези,
които държат истината в праведност, ще осъди света.”6
Хората, които се втурват напред,
без да обмислят къде отиват, приличат на човек, който се качва в
такси и не казва на шофьора желания адрес, а вместо това виква
„давай, карай!“ и колата се устремява стремглаво. Но накъде? Адресът е неизвестен за всички! Накъде се е забързал светът? Защо
бързаме толкова много? Пророк
Софония казва: „Близо е великият
Ден на Господа; близо е и много
бърза. Гласът на Деня на Господа!” (Софония 1:14).
„Божият народ трябва да бъде
предупреден и да разпознае знаменията на времето. Знаменията
за Христовото идване са твърде
ясни, за да бъдат подлагани на
съмнение, а предвид тези неща
всеки, който изповядва истината,
би следвало да бъде един жив
проповедник. Бог призовава всички, проповедници наравно с миряни, да се събудят. Цялото небе е
в оживление. Сцените на земната
история приключват. Намираме се
сред опасностите на последните
дни. Предстоят ни по-големи опасности, а ние не сме се събудили.
Тази липса на активност и сериозност в Божието дело е ужасяваща.”7
Моля, обърнете внимание на
последното изречение в следния
параграф: Ние постоянно бързаме, но в делото на спасение на
собствената ни душа се наблюдава липса на активност и сериозно
отношение! Какъв поразителен
контраст! За нещата от този свят
се наблюдава ревност, бързина,
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скоростна реакция, а по отношение на духовния живот се държим
така, сякаш ще живеем още седем
пъти и е излишно да си даваме
зор! Писанията ни предупреждават, че нямаме време да се бавим
както Лот в Содом, да отлагаме,
вместо да бързаме да избягаме от
гибел.
„Пазете се от отлагане. Не отлагайте да изоставите греховете
си и да търсите чистота на сърцето чрез Исус. Именно тук са се
проваляли хиляди по хиляди и са
се обричали на вечна загуба. Тук
няма да се спирам на краткостта
и несигурността на живота; но съществува една ужасна опасност опасност, която не се разбира достатъчно - а именно, да отлагаме да
отстъпим пред умоляващия глас
на Светия Божи Дух, като избираме да живеем в грях; понеже именно това представлява отлагането.
Когато се подхранва даден грях,
колкото и малък да ни се струва,
това става единствено на цената
на безкрайна загуба. Каквото не
успеем да надвием, то ще ни надвие и ще изработи унищожението
ни.”8
Ако не проявяваме активност
в личното си взаимоотношение с
Господа, в сериозно покаяние, в
чистосърдечно признаване на греховете си - ще се окажем неподготвени да посрещнем Исус при Неговото идване.

Време да се обединим

Същественият фактор, който определя готовността на църквата и
отделните членове за последните
сериозни събития е способността
или желанието да се обединим.
„Скъпи братя: Също както различните членове на човешката система се обединяват, за да
формират цялото тяло, при което
всеки извършва своята служба в
послушание на разума, ръководещ цялото, така и членовете на
Христовата църква би следвало да
бъдат обединени в едно симетрично тяло и покорени на осветения
разум на цялото.”9 Защо? Много
християни считат това за безпре-

дметно, предвид че си имат лична
връзка с Бога и нямат нужда от
друго! Възможно ли е човек да се
спасява независимо от другите? В
изключителни случаи - да, но Исус
е имал във всички времена една
организирана църква на земята.
Веднъж, след като посетих кариера, забелязах една добре
подредена купчина камъни със
заоблени ъгли и се зачудих как
ли са успели работниците от кариерата да направят това красиво заобляне; как така са станали
овални тези камъни? Тогава един
от работниците ни изясни процеса: оказа се много просто: вземат
четвъртит камък, поставят го в
голям варел и с помощта на специална машина го въртят цял ден.
В резултат от търкането ъглите се
износват и камъните придобиват
красива форма. Боговдъхновеното
перо отбелязва: „В момента се намираме в Божията работилница.
Мнозина от нас са груби камъни
от кариерата. Но като се хванем за
Божията истина, нейното влияние
оказва своето въздействие върху
нас. То ни извисява и отмахва от
нас всяко несъвършенство и грях
от всякакво естество. Така биваме подготвени да видим Царя в
красотата Му и накрая да станем
едно с чистите небесни ангели в
царството на славата. Именно тук
е мястото, където следва да се извърши това дело за нас, така че
тялото и духът ни да бъдат направени да си паснат точно на място
за вечността.”10

Обединени в истината

В Йоан 17:21–23 Христос произнесе една затрогваща молитва
към Своя Отец за единство сред
учениците Му. Как се предполага
тази молитва да даде плод в
днешно време? Господната вестителка обяснява:
„Видях една група, които стояха
добре охранявани и твърди, без
да обръщат никакво внимание на
онези, които се опитваха да разколебаят установената вяра на тялото. Бог гледаше на тях с одобрение. Показани ми бяха три стъпки
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- първата, втората и третата ангелски вести. Придружаващият ме
ангел каза: „Горко на онзи, който
би преместил и най-малката част
от тези вести. Вярното разбиране
на тези вести е жизнено важно.
Съдбата на душите се определя
единствено от начина, по който се
приемат.“
„И отново бях преведена през
тези вести, и видях колко скъпо
Божият народ бе изкупил опитността си. Те са се сдобили с нея
през много страдание и суров конфликт. Бог ги е водел стъпка по
стъпка, докато ги е поставил на
стабилна, неподвижна платформа. Видях как отделни личности
се доближаваха до платформата
и проучваха фундамента ѝ. Някои
с радост се качваха моментално
върху нея. Други започваха да ѝ
намират кусури. Искаха да се въведат подобрения, които биха направили платформата по-съвършена и хората по-щастливи.
„Някои стъпиха извън платформата, за да я проучват, и заявиха,
че е положена неправилно. Но аз
видях, че почти всички останаха
твърдо върху платформата и назидаха онези, които бяха стъпили
встрани от нея, да престанат да се
оплакват - понеже Бог е нейн строител, така че се оказват в борба
срещу Него. Те разказваха отново
за чудното дело на Бога, отвело ги
при тази твърда платформа, и в
единство отправяха очи към небето и с висок глас прославяха Бога.
Това засегна някои от онези, които
се бяха оплаквали и бяха напуснали платформата, и те със смирен вид се върнаха отново върху
нея.”11

Съботата като
обединяващ фактор

„Стойността на съботата като
средство за възпитание не подлежи на оценка. Всичко, с което
разполагаме, и което Бог изисква
от нас, Той ни го връща обратно,
но обогатено, преобразено, с Неговата слава. . . .
„Съботата и семейството бяха
заедно установени в Едем и по
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Божие намерение те са неразривно свързани заедно. Днес много
повече, отколкото допреди, е възможно да живеем едемския живот.
Божият план за членовете на семейството бе да бъдат свързани
в дело и в учение, в поклонение
и в отдих, бащата като свещеник
на своето домочадие, и заедно с
майката учители и приятели на
своите деца. Но след като доведоха до промени в условията на живот, резултатите от греха направиха тази връзка до голяма степен
невъзможна. Често пъти бащата
едва вижда лицата на децата си
през седмицата. Той е почти изцяло лишен от възможността да общува и да дава наставления. Но
Божията любов постави граница
пред задълженията за труд. Бог
полага милостиво ръката Си върху съботата. В Своя ден Той милостиво запазва за семейството
възможност да общуват с Него, с
природата и един с друг.”12

Време е!

В книгата Неемия има описание
на едно необикновено сътрудничество в Божието дело. Днес има
какво да научим от отпадналите
евреи.
1. Целта обединява. Неемия
призова: „Вие виждате бедствието, в което се намираме, че Ерусалим е запустял и портите му
са изгорени с огън. Елате, нека
построим стената на Ерусалим,
за да не бъдем вече за укор” (Неемия 2:17). Освен междинните
цели (като изграждане на църкви,
организиране на различни учреждения) Божият народ днес има
една обща цел—да се подготви
да посрещне Исус! Именно това е,
което преди всичко трябва да ни
обединява като хора, които очакват Неговото идване.
2. Различни хора се обединиха,
за да постигнат целта. В Неемия
глава 3 се докладва, че при възстановяването на стената взеха
участие свещеници, управници,
левити, търговци, златари и стражи на портите - т.е. хора с различно социално и духовно поло-

жение. Аналогично е и днес. „Не
величието на делото, а любовта, с
която е извършено, мотивът, който го е продиктувал, обуславя неговата стойност.”13
3. Когато има една цел и едно
обединяване, ще се намерят хора,
които да се противопоставят. „А
до него възстановяваха текойците; но големците им не подложиха
врата си в делото на своя Господ.”
(Неемия 3:5). Ще се намерят хора,
които да се подиграват, също както Санавалат подигра строителите на стената - с насмешката, че
работата им за Бога била напразна. (Вж. Неемия 4:1–3.)
4. Висшата цел е духовността.
Неемия глава 8 е един чудесен
разказ за освещаващото влияние, което прочитът на книгата
на закона имаше върху Израил.
Сега пред Израил се откриваше
истина след истина: „И той чете
от него на площада, който беше
пред Портата на водата, от зори
до пладне пред мъжете и жените
и онези, които можеха да разбират. И вниманието на целия народ
беше към книгата на закона” (Неемия 8:3).
Скъпи братя и сестри, дали Божият народ днес може да последва същия път? Да разберем своята мисия, да се обединим и да
се реформираме със смирение
и покаяние заедно с общуване
и прощаване. Господ да ни даде
възможността и желанието да се
обединим и да работим задено,
докато е още ден!
Използвани източници:
Пророци и царе, стр. 537.
Свидетелства, т.1, стр.303, 304.
Мисли от планината на
блаженствата, стр. 83.
Свидетелства, т.1, стр. 538.
Свидетелства към проповедниците,
стр. 441.
Свидетелства, т.4, стр. 434.
Пак там, т.1, стр.260, 261.
Пътят към Христа, стр.32, 33.
Свидетелства, т.4, стр. 16.
Пак там, т.2, стр. 355.
История на изкуплението, стр.385,
386.
Детско водителство, стр.535, 536.
Свидетелства, т.5, стр. 279.
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Увод

„Всички ние трябва да станем свидетели за Исус. Социалната сила, осветена чрез Христовата благодат, трябва
да се използва за печелене на души
за Спасителя. Нека светът види, че
не сме егоистично погълнати от собствените си интереси, а желаем и други
да споделят нашите благословения
и привилегии. Нека видят, че нашата
религия не ни прави безжалостни и
придирчиви. Нека всички, които изповядват, че са намерили Христос, да
служат като Него в полза на хората.”1
Като вярващи ние сме призовани да
разпространяваме активно Божиите
слова - ясно, безстрашно, доброжелателно и с уважение всеки път, когато се
удаде възможност, с ангажимент почитта да се отдаде на Бога като същината на живота ни. По този начин можем
да направим нещата в света категорично по-различни - било то спрямо
тези, които обичаме, или спрямо непознати от друга страна. Преди възнесението Си Исус даде великото поръчение на учениците Си по онова време
- но това поръчение се отнася също и
за нас. Той ни наставя да създаваме
ученици от всеки народ, да излезем в
света, да поучаваме и да живеем истината за изкупителния план. И докато сме просто едни канали, никога не
действаме сами. Христос е неизменно
с нас, изразявайки Себе си чрез нас.
Тогава успехът ни е гарантиран.

Мисията пред нас
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Мисионерът е член на религиозна
група, изпратен в дадена област, където да прозелитира и да изпълнява
служения, като възпитание, ограмотяване, социална справедливост, здравеопазване и икономическо развитие.2
В Матей 28:19 Исус предава Своята власт на великото поръчение, при
което тази власт прави учениците Му
способни да изпълнят възложената
задача. Той ни моли да бъдем активни, а не инертни. Тласъкът трябва да
преодолее всякакви граници - географски, както и други - за да разпространи благовестието.
Има причина да сме ангажирани
в глобална мисия; едно събрание от
богомолци, които не са дълбоко и сериозно включени в прогласяването на
благовестието по целия свят, не разбира естеството на спасението. Мисията на учениците бе да достигнат до
най-отдалечените краища на земята.
В своите писания Елън Уайт отебляза, че мисионерите не вършат и 1/20
от работата за спасение на души.3
Вместо да призоваваме хората и да
чакаме да дойдат при нас, като сами
питат за истината, бе направен призив
относно нашата нужда да положим
по-цялостни и сериозни усилия да изнесем истината пред света.
Време е да бъдем един истински
мисионер, включително като използваме социалните медии за споделяне
на библейските истини вместо светски
мнения и снимки. Това е особено полезно в днешния свят, защото глобал-

ният медиен обсег посочва, че интернет е един мощен евтин инструмент,
който може да навлезе във всяка страна по света и да превърне всеки християнин в международен мисионер.
Едно от предизвикателствата, пред
които се изправяме, е, че има прекалено малко мисионери. И второ, има
твърде малко мисионери, които излизат в челните редици. Всъщност, за
много малък процент от мисионерите
(10%) се докладва, че работят сред
недостигната група от хора, докато
почти 90% работят сред тези, които
вече са достигнати.
Благовестието трябва да достигне
всички хора. Наставени сме: „Идете по
целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар” (Марк 16:15). Исус
даде на учениците Си директното нареждане да излязат по различни пътища. Най-напред Божието слово трябваше да се сподели с изгубените овце
от Израил, но след това нареждането
разшири обхвата си. Исус не само разпореди това, но чрез божествеността
Си дава власт да се отиде в света и да
се проповядва благовестито на всеки
народ.
Подобно на учениците от посочения
параграф, също и ние сме били поучени на истината и сме изпратени:
Да проповядваме благовестието
Да извършваме чудеса и
Да потвърждаваме Божието слово.
Дадена ни е изричната заповед да
излезем и да проповядваме благовестието.
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Апостол Павел възкликва: „Защото,
ако проповядвам благовестието, няма
с какво да се похваля, понеже това ми
се налага от необходимост и горко ми,
ако не благовествам!” (1 Коринтяни
9:16.)
Мъже и жени, които са деца на Бога,
не стават пастори, проповедници, учители в съботно училище и пр. с цел да
се сдобият с титла или за лично отличие. Само по себе си е достатъчно
да имаме благословението от това да
споделяме знанието, да водим други и
да наблюдаваме как израстват. Слава и награди ги очакват в небесното
царство.
„Проповядвай словото, бъди готов
в подходящо и неподходящо време,
изобличавай, порицавай, увещавай с
голямо търпение и поучаване” (2 Тимотей 4:2). Задачата на Тимотей бе да
проповядва Божието слово не само на
членовете на своята църква, докато те
чакат с нетърпение слово от Господа
(„навреме”), но и на онези, които може
да не са готови, нито склонни да приемат Божието слово („без време“).
Един добър пример за проповядване „навреме“ е, когато хората ви
приветстват сърдечно да споделите
истината. „Без време“ наподобява повече на случаите, при които уличният
проповедник или евангелизатор се
осмелява да изнесе служба в затвора
или да проповядва на игралните площадки и средищни места в градовете,
или чрез социалните медии. Това е
„без време“, където е твърде вероятно
публиката да не е особено заинтрегувана от Божието слово.
Какво предприемаме? Много може
да научим от нашите предшественици
- онези бележити учители, които повлияха следващите поколения - както
и да се учим от съвършения Образец,
самия Исус Христос.
Христос е пътят, истината и животът
(Йоан 14:6), Който ни обича и умря за
нас. Той ни наставя да издигнем името
Му пред всеки човек, който би се вслушал в думите, които говорим, и живота, който живеем, принасяйки плод
чрез вяра (Евреи 11:1), понеже „вяра
без дела е мъртва” (Яков 2:26).
Повечето учители по времето на
Христос бяха фокусирани изключително върху интелектуалните аспекти

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

на предмета, но Исус се обърна към
цялото същество на аудиторията Си с
поканата да вземат решение за Бога
(вж Марк 1:22.) Той поучаваше истината, защото Самият бе истината.
Днес, с оглед на това, че информацията е толкова достъпна в книги
и навсякъде в интернет, настоящото
поколение възприема, че може да
научи всичко за живота от училище
и ровене в интернет. Въпреки всичко,
някои от най-добрите и най-ценни уроци в живота не идват от неодушевени
предмети - а по-скоро от хора, живели
повече от нас.
„Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ, и от Бога си
да се боиш. Аз съм ГОСПОД” (Левит
19:32). Един от най-добрите стихове, който ни насърчава да се учим от
по-възрастните от нас, откриваме в
Псалм 141:5: „Нека ме удари праведният - то е милост; и нека ме изобличава - то е като масло за помазване;
нека главата ми не го отхвърли - защото все още молитвата ми е против
злите им дела.” Звучи болезнено,
нали? Но всички се налага да бъдат
коригирани в даден момент, а ние със
сигурност не правим изключение от
това правило. Възрастта придава на
възрастните не само мъдрост, но опитности и библейско познание за нас.

Важността на печатните
страници

От особено значение е да имаме
предвид силата на печатните страници. Всъщност, изкуството на това да
се прави запис на Божиите принципи
е започнало много отдавна; виждаме,
че сам Бог написва десетте заповеди
на каменни плочи при връх Синай.
Също така знаем, че първата книга,
напечатана в голям брой издания, е
Библията.
След печата се развиват технологиите, с които писменото слово започна
да се разпространява много по-бързо. С напредъка на плоско-спалното
печатане през 15-ти век и електронните медии, включително телеграфа
и телефона през 18-ти век, църквата
започна да се радва на нов тип аудитория, която би било най-подходящо
да дефинираме като аудитория „при
поискване“.

В книгата Служба на колпортьора
четем, че дори части от публикации,
пълни с истината, са особено ценни
и всеки ред от напечатаните книги
са свещено съкровище. Кой може да
оцени влиянието, което една скъсана
страница, съдържаща истините на
третата ангелска вест, може да окаже
върху сърце на човек, който търси истината? „Нека не забравяме, че някой
може да се зарадва да прочете всички
книги и листовки, които ние може да си
спестим. Всяка страница е лъч от небето, определен да освети магистралите и оградите, пръскайки светлина
по пътя на истината.”4

Други аудитории

Освен писмените и печатните материали, винаги е имало и друга форма
на аудитории, включитлено:
Присъствена аудитория с пряко
общуване: Повечето служби се провеждат с пряко общуване. Исус проповядваше пред една жива аудитория. В
ранната църква проповеди, молитвени
събрания, евангелизаторски сбирки,
сбирки за консултиране и други са се
провеждали в типичния случай пред
аудитория с физическо присъствие.
Радио/телевизионна
аудитория,
която се формира с идването на радио и телевизионната технология.
Онлайн аудитория, когато интернет
технологията задейства онлайн медиите и даде начало на онлайн аудиторията, използваща интернет като източник на информация.
Свързана аудитория, оформена от
съчетанието на социална медия с мобилна технология.
Последният тип аудитория, свързаната аудитория, е героят на нашия
разказ и централен предмет на останалата част от това четиво.

Трябва да използваме
социалните медии за
евангелизиране

Исус ни е наредил да отидем по
целия свят и да правим ученици от
всички нации - а за да направите това
в нашия дигитализиран свят, дори не
ви се налага да излизате от дома. Сега
може да започнем да достигаме и да
поучаваме света чрез устройство, което държим в ръката си, или малък ком-
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пютър, който стои на скута ни. Светът
се е променил, така че за църквата
сега има големи възможности.
През цялата история методът, с който църквата е изпълнявала великото
поръчение, е набирал ускорение чрез
технологията. За апостол Павел това
е била римската пътна система.5 За
Реформацията това е била печатарската преса. За нас днес това е силата
на интернет в ръката на почти всички
църковни членове, както и със сигурност на всеки мъж, жена и дете в съседство на вашата църква.
В някои части на планетата, особено в Северна Америка, като цяло се
наблюдава спад в ходенето на църква. Дори при църкви с голяма посеащаемост, местната църква се грижи
за търсещите истината 1–3 часа на
седмица. Но вашето събрание от богомолци, както и всички други знаят много добре, че влагат все повече време
в интернет.

Живеем в един дигитален
свят

Когато казваме „дигитален свят,”
подчертаваме, че почти целият свят
има връзка с дигитална технология.
Adweek докладва, че вниманието на
потребителя се измества от телевизията към мобилните устройства и социалните медии. Хората стоят свързани
онлайн повече време, отколкото всяка
друга дейност, която извършват през
деня. Именно тук нашата култура прекарва живота си—и това е новата граница, която предоставя възможности
за присъствието на благовестието за
Исус Христос.
Изследователят Джейсън Мандер
от Global Web Index публикува неотдавна, че общо прекараните часове онлайн през настолен компютър,
лаптоп, мобилно устройство и таблет
нараснал от 5.5 часа на ден през 2012
на 6.5 часа на ден през 2016. Един от
основните фактори, обуславящи тази
онлайн включеност, е социалните
мрежи. Според проучването на Мандер, средностатистическата личност
прекарва два часа всеки ден в социални мрежи като фейсбук, туитър и инстаграм; при това, цифрата се покачва
на годишна база.
Да разгледаме статистика, която
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илюстрира от какво критично значение са социалните медии за растежа
на църквата, колко малко църквите се
възползват от това предимство към
момента, както и важни изводи, които
да ви помогнат да изградите своята
стратегия относно социалните медии.
Едно проучване, проведено от Барна Груп, посочва че през 2017 повече
от половината души, които четат Библията, използват интернет (55%) или
смартфон (53%) като достъп до библейски текстове - значително увеличение в сравнение с 2011 (съответно
37%, 18%).6 Непрекъснато се покачва
броят на хората, които ползват интернет и социалните медии като част
от своята програма за поклонение.
Следователно, необходимо е да имаме активно присъствие в социалните
медии, за да се възползваме от този
факт, като се има предвид, че именно
там е по-голямата част от нашата аудитория.
Друго проучване констатира, че
близо 70% от църквите предлагат безжична интернет връзка за персонала
и гостите.7 Всъщност, ако църквата не
предлага такава услуга, тя отблъсква
гостите.
Маркетинг наръчник на организации с нестопанска цел посочва, че над
70% от комуникаторите, осъществяващи връзка в организации с нестопанска цел, възприемат социалните
медии като един от своите най-важни
комуникационни канали.8 Според този
Маркетинг наръчник, доклад за 2016,
71% от специалистите, комуникиращи
в тези организации, считат социалните
медии като един от най-важните си канали, подреждайки ги непосредствено
след своя уебсайт (80%). Следователно, ако един пастор иска да маркетира църквата си успешно и да увеличи
членската си маса, социалните медии
не са вече „препоръчителна“, но една
съществена линия на комуникация.
Почти 85% от църквите ползват
фейсбук.9 Идеята тук е, че фейсбук
е царят в инструментариума от социални медии, който ползва църквата.
Ако църквата не си е създала фейсбук профил, това трябва да стане
нейн ключов приоритет. Страница във
фейсбук не само осигурява място за
вътрешно взаимодействие, но ви дава

достъп до една мрежа от активни онлайн общности, където може да получавате идеи и да поставяте въпроси.
Едва около 15% от църквите ползват туитър и инстаграм. Според
Statista, инстаграм се радва на повече
от 800 милиона потребители, а туитър
разполага с над 330 милиона към края
на 2017. Това е една огромна аудитория като ресурс.
Приблизително 51% от църквите
посочват, че поне един член пуска
регулярни постове или блогове в социална медия.10 Последователното
постване е от критично значение за
успех в социалните медии, но добрата
новина е, че постването е лесен процес; буквално всеки може да го прави
с малко предварително указание.
62% от църквите използват социалните мрежи, за да се свързват с
личности извън своята членска маса,
докато дори един по-голям брой, 73%,
използват социалните медии, за да
общуват със своите членове.11
Социалните медии са линия за спасяване на живот за въшната общност,
както и такава, която трябва да използваме, ако искаме църквите ни да
процъфтяват и растат.

Идете там, където са
хората в дигиталния век

„Евангелизирането е процес на занасяне на евангелието до хората, особено младите хора (поколение Z),12
там, където са, а не там, където вие
искате да дойдат. . . . Когато благовестието достигне един народ там, където
се намира, техният отговор на благовестието следва в това, че църквата
възниква на ново място.”13
Удивително е колко бързо може да
се променят нещата само за една година, а 2019 показа цял набор от изненадваща статистика, която може да ни
наведе на размисъл. Да разгледаме
статистиката за 2019:
Социален
канал

Месечни потребители1

Фейсбук

2.27 млрд.

Туитър

326 млн.

Инстаграм

1 млрд.

Линкдин

260 млн.

Пинтърест

250+ млн.
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Снапчат

255 млн.

Ютуб

1.9 млрд.

Редит

330+ млн.

Уотсап

1.5 млрд.

Фликър

90+ млн.

Уичат

1.08 млрд.

Уейбо

446 млн.

Телеграм

200 млн.

Вайбър

260 млн.

Месинджър

1.3 млрд.14

Отчитайки тази статистика, наистина не можем да отречем невероятното
предимство да използваме социалните медии като инструменти за разпространяване на благовестието сред
църковните членове на вашите църкви, както и за привличане на нови членове чрез промотиране на събития.

Социалните медии и
църквата: плюсове и
минуси

Силни страни: Бързо споделяне на
информация с широка аудитория.
Минуси: Може да консумира много
време и да разсейва - или дори по-лошо, да бъде инструмент за изказване
на негативизъм, обидни думи, клюкарене, клевети, негативни и лоши новини.
Положителните предимства на социалните медии имат превес пред
негативните и представят прекрасна възможност за разпространение
на благовестието, което Христос установи да се предава по социален
път. Ключът е да не бъдем небрежни
за предизвикателствата и да не използваме тази възможност сляпо - а
по-скоро да бъдем мъдри като змиите
и кротки като гълъбите.
Следователно, от църквата зависи
дали ще използва това забележително изобретение, като отнеме прожектора от Сатана, който би искал да
окупира тази технология с амбуланти
на боклук. За целта ще трябва спешно да планираме, да проучим и да се
молим. „Сърцето на човека начертава
пътя му, но ГОСПОД насочва стъпките
му” (Притчи 16:9).
Ако изберем да се осмелим да навлезем в този дигитален свят на мрежи, ще можем да научим по какъв
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най-добър начин църквата ни ще може
да използва социалните медии само
за добро. Съществуват многобройни
блогове, уебсайтове и дори компании,
които може да помогнат на църквите,
като предложат най-добрите практики
в социалните мрежи или по технически въпроси, като например как да се
стартира един добър профил.
Дали църквите ни са склонни да посрещнат разходите за едно служене
по интернет? Да, ако това е въпрос на
приоритет.

Да даде от богатството си

Божието дело трябва да напредва
много бързо сега и ако Неговият народ
отговори на призива Му, Той ще направи тези, които притежават имот и имущество, да предоставят дарение от
средствата си, за да направят възможно да се изпълни делото Му. „Вярата
в Божието слово ще направи народа
Му да притежава имот и имущество,
с помощта на които да обработят големите градове, очакващи вестта на
истината.”15 (Вж. 1 Тимотей 6:17–19.)
„За нас не е определено да харчим
парите си за неща, които не са от съществено значение. Бог изисква всеки
наличен долар да се даде за делото
да се откриват нови полета за евангелската вест и с цел да се снижат планините от трудности, които се стремят да
възпрепятстват мисионското дело.”16
Парите ни са капитал, който ни е
поверен от Господа. Трябва да ги
държим в готовност да отговорим на
призивите по места, където Господ се
нуджае от тези пари.

Заключение

Социалните медии стават все
по-доминиращи в нашето общество и
продължават да повлияват начините,
по които хората комуникират. Това не
е просто една тенденция, която ще
отшуми - напротив, ще се задържи и
наложи. Като се има предвид, че преобладаващата част от световното население днес е онлайн, императивно
е църквата на 21-ви век да използва
този „световен амвон“ за великата
променяща живота вест за Исус Христос - при това колкото по-скоро, толкова по-добре.
Нека излезем с креативност, със
смелост и с тези удивителни нови

инструменти в ръце да споделяме
най-добрите новини на света с повече хора, отколкото всякога допреди.
Също както правеше Исус, нека започнем да се въплъщаваме - да се озоваваме там, където са хората. Словото
става дигитално и прави обиталището си съобразно това. „За Бога няма
невъзможно нещо”; „За Бога всичко е
възможно” (Матей 19:26; Лука 1:37).
Използвани източници:
Животът на Исус, стр. 152.
Wikipedia.
Свидетелства, т.5, стр. 11.
Служба на колпортьора, стр. 151.
Въз основа на римския мир Pax Romana на
император Август (27 пр.Хр.–14 сл.Хр.)
се наблюдават безопасни условия по
времето, когато Павел пътува в римския
свят. Стоическият философ Епиктет
(починал прибл. 135 сл.Хр.) заявява: „Няма
нито войни, нито битки, нито някакви
по-големи обири, нито пиратства, но
можем да си пътуваме по всяко време и да
плаваме от изток до запад.”
Barna Group (за провеждане на проучвания,
под шапката на Isaachar Companies,
Вентура, Калифорния, от 1984.) Божието
слово е достъпно за всеки по интернет,
а онлайн Библии се четат дори от хора в
държави, които забраняват Свещените
Писания.
Проучване на LifeWay.
Маркетингово проучване сред организации
с нестопанска цел компилира данни
от отговорите на повече от 1,000
специалисти - респонденти в анкета
Тенденции в комуникациите сред
организациите с нестопанска цел.
Проучване на LifeWay.
Buzzplant, дигитална рекламна агенция с
християнска насоченост.
Facts & Trends, платформа, която
предоставя на християнски ръководители
съответна информация, практични идеи
за проповеди и библейски източници,
януари 1957.
Поколение Z: Родените в периода 1995–
2010 (или 1998–2016). Повечето от хората
от поколение Y (родени в периода 1980–
1994) помнят идването на интернет,
както и различните трансформации,
които претърпяха смарт-телефоните в
началото на 2000-та година.
Christianity Rediscovered, Винсент Донован
(мисионер сред масайския народ в Танзания
през 60-те и 70-те години на 20-ти век).
Statista: Портал със статистики и
проучвания от над 22,500 източници.
Свидетелства, т.9, стр. 273.
Ръкописи, т.10, стр.216, 217.
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НАСТАНА ВРЕМЕТО
Земята стене с жителите й по нея,
Защото тук властват страдание и мрак.
Но ние, които имаме голяма светлина, мълчим
Като кучета, които не издават своя лай.

Дълбоко в сърцата си ний знаем, че е време;
Знаем, че е последен час.
Духът излят е върху всички,
Които жадуват за тоз’ блажен поток!

Да си мълчим, когато следва да говорим,
Си е цяло престъпление.
Истината е нужна на света,
А ние трябва да знаем, че това време е
сега.

Макар върху ни умората да тегне,
Щом погледнем към самата светлина на
Бога,
Виждаме небесна слава Властта на Неговата страховита мощ.

Защото всичко, което имат те, е просто сън:
Цирк, работа и страх.
Но Христос ще дойде и ще Го видят всички,
В най-черен нощен час.

Пътуването може да изглежда
Че ни изпитва с голяма продължителност.
Но сам Христос към нас ръка протяга И щом я хванем здраво, се сдобиваме със
сила.

Не трябва да пропускаме истината да промълвим;
Бог дава всекиму особената роля.
Без извининение оставаме сега да се отпускаме,
Когато целта ни е дотолкоз неотложна!
Трудностите се очертават големи като върхове
Изглеждат ни непреодолими.
Но ни се казва да се доверим на своя Цар
И да постоянстваме напред - благовремието да изкупим.
И докато всеки сам на Бог се моли
За мъдрост как своя дар да вложи,
За да съкрати мизерията и злочестината Тогава толкоз сладко ще бъде пришествието на Христа!

Само помислете - радостта, която ще е ваша
Да видите в небето тези, които тук сте срещнали!
Хората, с които истината сте споделяли,
И няма да съжалявате за тези пожертвани
моменти!
И докато се изминат дните ни,
Скоро ще настане Неговото сладко избавление.
Неговият кръст ще ни е отнесъл на небето
И въвел в наследството на вечен мир!
И сега, ние виждаме частица бледа
От удивителното дело на Божията благодат.
Но, о, каква радост ще е наша, щом Христос
пристигне,
Да можем да Го видим открити във лицето!
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