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ГАЛАТЯНИТЕ:
Един мощен
християнски трактат

Т

ова специално издание на
Вестител на Реформацията е посветено на навременната тема – Евангелието към
галатяните. Това е компилация на
писания от Библията и Духа на пророчеството и ограничен коментар
от редактора на Вестител на Реформацията.
Писмото, което Павел пише до
вярващите в Галатия, е един от
най-важните документи в защита на „Оправдание чрез вяра”. В
посланието към римляните Павел
отделя особено внимание, за да
обясни процеса на спасението. Във
вестта си към галатяните той обяснява същите основополагащи истини, но този път с друга цел—да поправи възмутителни ереси, които са
навлезли неусетно сред вярващите.
След като проповядват евангелието в региона на Галатия, Павел
и съработниците му организират
една преуспяваща църква в тази област. Вярващите са здраво основани
в истината, с вярата, че Исус е единствената надежда на грешника.
В отсъствието на апостола някои
евреи от Ерусалим идват в Галатия,
както и в други области, като проповядват, че обърнатите езичници
не биха могли да бъдат спасени, освен ако не бъдат обрязани.
В общи линии те проповядват, че
само вяра в Христос не е достатъчна
за спасение; че се налага вярващите
да практикуват някакви церемониални предписания, за да бъдат спасени.
Апостолът не може да толерира
подобна ерес. Освен това, лъжеучителите се опитват да отменят авторитета на Павел, посочвайки факта,
че апостолът не е като тези, които са
имали продължително време един
личен контакт със Спасителя.
В писмото си към галатяните Павел установява авторитета си като
човек, който е бил учен от Спасителя и е приел поръчението си диВЕСТИТЕЛ на Реформацията

ректно от Исус по пътя за Дамаск.
Въпреки това главната тема на
посланието е доктрината за оправдание чрез вяра и сродните на нея
доктрини. Павел заявява, че ако
вярващите приемат идеята, че биха
могли да бъдат спасени чрез дела
по закона, Исус е умрял напразно,
както и че хората, които са приели
тази ерес, са отпаднали от благодатта. Той разяснява, че сме спасени
единствено по благодат, а не чрез
някакво добро дело. Въпреки това
разяснява също, че хората, които
приемат Христос като свой единствен и достатъчен Спасител, биват
ръководени от Светия Дух и принасят плода на Духа.
По време на Генералната конференция през 1888 в Минеаполис,
Минесота, посланието към галатяните се оказва център на горещ
дебат. Някои от пионерите твърдо
вярват и учат, че законът, посочен
от апостола, е единствено церемониалният закон. От друга страна Е.
Уагонър учи на тази конференция,
че законът в посланието към галатяните е моралният закон. E. Г.
Уайт заявява, че законът, споменат
в това послание, е както моралният,
така и церемониалният, но основният смисъл, в който се прилага,
визира моралния закон.
Също и днес ние имаме много
какво да научим от писмото към галатяните, написано от вдъхновения
апостол Павел.
Посланието към галатяните е
един мощен християнски трактат,
предназначен да изяви истината
за спасението единствено по благодат, както и целта на такова едно
спасение; а именно, от една страна
един живот на щастлива свобода
от тиранията на греха, а от друга –
едно нарастващо привързване към
и зависимост от Христос. Можем
да кажем, че това послание е със
сигурност, както го нарича един
писател, „Хартата на християнската

свобода”.
Не бихме могли да акцентуваме
достатъчно върху значението на
това послание за разбиране на Павел и същината на неговата доктрина за оправдание единствено чрез
вяра, което обяснява защо църквата го е изучавала продължително
и обстойно. То оказва неимоверно
голямо значение върху реформаторите, включително и Лутер, който
заяви: „Посланието към галатяните
е моето послание. С него съм обвързан, така да се каже, в една брачна
връзка. То е моята Катерина.” В коментара си за значението на това
послание от времето на Реформацията, Бойс заявява: „Не са много
книгите, оставили така трайно впечатление върху умовете на хората,
както е посланието на Павел към
галатяните, нито са много книгите,
които са постигнали толкова много
за оформяне на историята на западния свят.”
Елън Уайт написа: „На галатяните
Павел представи Христовото евангелие в неговата чистота. Неговите
учения хармонираха с Писанията;
и Светият Дух засвидетелства за
трудовете му. Там той предупреждава братята си да не слушат нищо,
което противоречи на истината, на
която са били научени.”1 Господ да
ни помогне да изучим Неговата чудесна истина и да се отучим от неправилните идеи, които са в противовес на едно „Така казва Господ.”
Библиография
1 Скици от живота на апостол
Павел, стр. 190.
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Обръщането и
призоваването
на Павел

Д

еяния 9:1–18 представя
чудния случай как Савел
от Тарс преживява една
удивителна неочаквана среща със
Светлината на света—Исус Христос. Това мигновено събитие бележи обръщането му от позиция на
гонител на Христовите последователи в позиция на апостол на християнската вяра.
Ослепен, за да прогледне
„Какво унижение бе за Павел да
осъзнае, че през цялото време е използвал силите си срещу истината,
смятайки, че служи на Бога, докато е гонел Христос. Когато Спасителят разкрива Себе Си на Павел
в ярките лъчи на Своята слава,
Павел се изпълва с отвращение и
ужас от делото си, а също и от себе
си. Силата на Христовата слава
можеше да го унищожи, но Павел
бе затворник на надеждата. Той бе
направен физически сляп от славата на присъствието на Този, срещу Когото бе богохулствал, но това
бе, за да може да придобие духовно зрение, за да може да се събуди
от летаргията, която бе притъпила и вцепенила възприятията му.
Съвестта му, сега вече пробудена,
заработи със силата на самоосъждането. Ревността на неговия труд,
сериозното противопоставяне на
светлината, която го бе огряла
чрез Божиите посланици, сега донася осъждение върху собствената
му душа и той се изпълва с горчиво
угризение на съвестта. Той престава да се възприема като праведен,
но като осъден от закона в мисъл,
в дух и в дела. Без Христос, Когото
гонеше, той се вижда като един неспасяем грешник. През времето на
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дните и нощите на своята слепота
той има време да размишлява и се
хвърля с цялата си безпомощност
и немощ върху Христос, Единственият, Който би могъл да му прости
и да го облече с праведност.”¹
Божественото поръчение
„При входа за Дамаск видението
на Разпнатия промени целия курс
на живота му. Гонителят се превърна в ученик, учителят – в учащ
се.”²
„Павел бе кръстен от Анания в
река Дамаск. След това той се подкрепя с храна и незабавно започва
да проповядва за Исус. . . Неговите
аргументи от пророчеството бяха
толкова убедителни, а усилията
му така съпроводени от Божията
сила, че противно настроените евреи се смутиха и останаха без думи
в отговор. Образованието на Павел
като равин и фарисей щеше да му
послужи сега за добро при проповядването на евангелието и при
издържането на делото, за унищожението на което допреди бе полагал всяко свое усилие.”³
„Павел, апостол, не от човеци,
нито чрез човек, но чрез Исуса
Христа и Бога Отца, Който Го е
възкресил от мъртвите, и всичките
братя, които са с мене, към Галатийските църкви: Благодат и мир
да бъде на вас от Бога Отца и от
нашия Господ Исус Христос” (Галатяни 1:1–3).
„Благодат да бъде на вас.” Ние
дължим всичко на безплатната Божия благодат. . . . Въпреки че поради непослушание заслужихме Божието неодобрение и осъждение,
Той все пак не ни изостави сами в
схватката с врага. Небесните анге-

ли водят битките за нас и като им
съдействаме, можем да бъдем победители над силите на злото. . . .
„Благодатта е качество на Бога,
изявено към незаслужаващите човешки същества. Сами ние не сме
я търсели, но тя бе изпратена за
нас, за да ни потърси. Бог се радва
да подари тази благодат на всички,
които гладуват за нея, не защото
сме достойни, но защото сме крайно недостойни. Нашата нужда е
„квалификацията”, която ни дава
увереност, че ще получим този дар.
„Осигурената от Бога благодат
очаква да бъде поискана от всяка
поразена от греха душа. Тя ще излекува всяка духовна болест. Чрез
нея сърца ще бъдат очистени от порочност. Тя е лекарството на евангелието за всеки, който вярва.”⁴
„Бог избра този свят, за да бъде
сцената, на която да се разкрият
Неговите мощни дела на благодат. . . . Божиите люде на остатъка,
които пазят Неговите заповеди,
ще разберат словото, изречено от
Даниил: „Мнозина ще се чистят и
избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие и
никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат” (Даниил 12:10).”⁵
Библиография
1 Адвентен библейски коментар,
[Коментар на Е. Г. Уайт], том 6,
стр. 1058.
2 Възпитание, стр. 65.
3 Разказът за изкуплението, стр.
273, 274.
4 На небесни места, стр. 34.
5 Този ден с Бога, стр. 84.
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Галатяни 1:6–12

Ч

удя се как вие оставяте
Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате
към друго благовестие; което не
е друго благовестие, но е дело на
неколцината, които ви смущават
и искат да изопачат Христовото
благовестие. Но ако и сами ние,
или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова,
което ви проповядвахме, нека бъде
проклет... Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога?
Или искам да угаждам на човеци?
Ако бях още угаждал на човеци, не
щях да съм Христов слуга. Защото
ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е
човешко; понеже аз нито от човек
съм го приел, нито съм го научил
от човек, но чрез откровение от Исуса Христа” (Галатяни 1:6–12).
„Докато престоява в Коринт,
Павел има основание за сериозно
опасение относно някои от вече
установените църкви . . . Лъжеучители смесват еврейските традиции
с истините на евангелието. Пренебрегвайки решението на главния
съвет в Ерусалим, те настояват новообърнатите езичници да съблюдават церемониалния закон.
„Състоянието се оказва критично. Нововъведените злини застрашават да унищожат скорострелно
църквите в Галатия.
„Павел изпитва остра болка,
душата му се развълнува от това
отявлено отстъпление от страна
на тези, които бе вярно обучавал
в принципите на евангелието. Той

пише незабавно на заблудените
вярващи, разобличавайки фалшивите теории, които са приели, като
отправя остро изобличение към
тези, които се отклоняват от вярата.”¹
„Почти във всяка една църква се
намират членове, които са евреи
по рождение. Еврейските учители намират лесен достъп до тези
новообърнати евреи и чрез тях
спечелват прием в църквите. Не е
възможно чрез аргументи от Писанието да се оборят доктрините,
преподавани от Павел; ето защо
те прибягват към най-безскрупулни мерки, за да противодействат
на неговото влияние и да отслабят
авторитета му. По негов адрес те
казат, че той не е от учениците на
Исус, нито е получавал поръчение
от Исус; а си позволил да проповядва доктрини в открито противоречие на доктрините, изнасяни
от Петър, Яков и останалите апостоли. И така пратениците на юдаизма успяват да отчуждят мнозина
измежду новообърнатите християни от техния учител в евангелието.
И като печелят по този въпрос, те
ги скланят да съблюдават церемониалния закон като такъв, който
има съществено отношение към
спасението. Вярата в Христа и послушанието на закона на Декалога
се разглеждат като въпрос от малко значение. Разделение, ерес и
сладострастие бързо навлизат сред
вярващите в Галатия.”²
„Мнозина си измислят собствено евангелие по същия начин,
както поставиха един свой закон

на мястото на Божия закон.”³
„Да се заменя светостта на сърцето и живота с външни форми
на религия все още се нрави на
необновеното естество, както беше
и в дните на еврейските учители.
И днес, също както тогава, има
фалшиви духовни ръководители,
фалшивите доктрини на които се
възприемат охотно от мнозина.
Сатана има опит в усилията си да
отклонява умове от надеждата за
спасение чрез вяра в Христос и
послушание на Божия закон. Във
всеки век върховният измамник
адаптира изкушенията си спрямо
предразсъдъците и наклонностите на тези, които се опитва да измами. Във времето на апостолите
той накара евреите да превъзнасят
церемониалния закон, а да отхвърлят Христос; в днешно време той
склонява мнозина, изповядващи
се за християни, които претендират, че почитат Христос, да подценяват моралния закон и да учат, че
предписанията му може да се престъпват безнаказано. Задължение
на всеки Божий служител е твърдо
и решително да се противопостави
на тези покваряващи вярата личности и чрез словото на истината
безстрашно да разобличават заблудите им.”⁴
Библиография
1 Деяния на апостолите, стр. 383, 384.
2 Библейски адвентен коментар [Коментар на Е. Г. Вайт],
том 6, стp. 1108.
3 Ум, характер и личност,
том 1. стр. 323, 324.
4 Деяния на апостолите, стр. 387.
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Галатяни 1:13–19

Арабия и Дамаск

З

ащото сте чули за някогашната моя обхода в
юдейската религия, как
чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах. И напредвах
в юдейската религия повече от
мнозина мои връстници между
съотечествениците ми, като бях
по-голям ревнител за преданията от бащите ми. А когато Бог,
Който още от утробата на майка
ми беше ме отделил и призовал
чрез Своята благодат, благоволи
да ми открие Сина Си, за да Го
проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до
плът и кръв, нито възлязох в Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за
Арабия, и пак се върнах в Дамаск.
Тогава, след три години, възлязох в Ерусалим за да се запозная
с Кифа, и останах при него петдесет дни; а друг от апостолите не
видях, освен Якова, брата Господен” (Галатяни 1:13–19).
„Животът на Павел се оказва
изложен на риск и той получава поръчение от Бога да напусне
Дамаск за известно време. Отива
в Арабия и там, почти усамотен,
има изобилна възможност да общува с Бог и да размишлява. Желанието му е да бъде сам с Бога,
да претърси собственото си сърце, да задълбочи покаянието си
и да се подготви чрез молитва
и изучаване да встъпи в делото,
което му се виждаше прекалено
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велико и прекалено важно, за
да може да го предприеме. Той
бе апостол, който не е избран от
хора, но от Бога и за делото му бе
ясно заявено, че трябва да е сред
езичниците.”
„Докато престоява в Арабия
[Павел] не общува с апостолите;
той усърдно и сериозно търси Бог
с твърдото решение да не си даде
покой, докато не узнае със сигурност, че покаянието му е прието
и че големият му грях е простен.
Той е решен да не се отказва да
води този вътрешен конфликт,
докато не придобие уверение, че
Исус ще бъде с него в предстоящото му служене. Той трябваше да носи завинаги със себе си
в тялото си белезите на Христовата слава, в очите си, които бяха
ослепени от небесната светлина,
а той пожела също така да носи
постоянно със себе си увереността за поддържащата Христова
благодат.”¹

Отново в Дамаск

„От Арабия Павел се връща в
Дамаск (Галатяни 1:17), и проповядва смело в името на Исус.’”²

В Ерусалим

„След като избягва от Дамаск,
Павел отива в Ерусалим, три
години след своето обръщане.
Главната му цел при това посещение, както сам той заявява
след това, е да се запознае с Пе-

тър (Галатяни 1:18).”³
„Дълго след обръщането си
[Павел все още] говори за себе
си като за най-големия от грешниците. „Понеже съм най-малък
сред апостолите”, казва той, „тъй
че не съм достоен да се нарека
апостол, понеже преследвах Божията църква”. ⁴
„Павел е предвидил погрешно
духа на своите еврейски братя.
Същият гняв, който се разпали
върху Стефан, сега се стоварва
върху самия него. Той разбира,
че трябва да се отдели от братята,
при което сърцето му се изпълва
с мъка.
„Той би отдал с готовност живота си, стига чрез това средство
те да можеха да достигнат до
познание на истината. Евреите
започват да кроят планове по какъв начин да отнемат живота му
и учениците го насърчават да напусне Ерусалим; но той се бави,
без да иска да напусне това място
и с огромното желание да остане,
за да поработи още малко за еврейските си братя.”⁵

Библиография
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Галатяни 1:20–24; 2:1–14

Антиохия

А

за това, което ви пиша,
ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа. После
дойдох в сирийските и киликийските страни. И лично не
бях още познат на Христовите
църкви в Юдея; а само слушаха,
че оня, който по едно време ги е
гонел, сега проповядвал вярата,
която някога разорявал. И славеха Бога поради мене.” (Галатяни
1:20–24).
„Тогава Варнава отиде в Тарс
да търси Савла; и като го намери,
доведе го в Антиохия, та, като се
събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.”
(Деяния 11:25, 26).

Християни

„Евангелието се проповядваше
публично в Антиохия от някои
ученици от Кипър и Киринея,
които дойдоха „да благовестят
Господа Исуса”. Господната ръка
бе с тях и сериозните им усилия
дадоха плод. „Голямо число повярваха и се обърнаха към Господа” (Деяния 11:20, 21). . . .
„Трудът на Варнава в Антиохия
бе богато благословен и мнозина се прибавиха към числото на
вярващите там. С развитие на
делото Варнава почувства нужда от подходяща помощ, за да
напредва към отварящите се от
Божието провидение врати, така

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

че той отиде в Тарс, за да потърси
Павел, който след като си тръгва
от Ерусалим преди известно време, работи в районите на Сирия и
Киликия, прогласявайки „вярата, която някога разорявал”(Галатяни 1:21, 23). Варнава успява
да намери Павел и да го убеди да
се върне с него като другар в служенето.
„В известния град Антиохия
Павел намира отлично поле за
работа. Неговото образование,
мъдрост и ревност упражняват
мощно влияние върху обитателите и посетителите на този културен град; и той се оказва именно помощта, от която Варнава се
нуждае. В продължение на една
година двамата ученика работят
заедно във вярно служене, донасяйки на мнозина спасително познание за Исус от Назарет, Спасителя на света.
„Именно в Антиохия учениците биват за първи път наречени
християни. Това име им е дадено, тъй като Христос е основната
тема на тяхното проповядване,
поучение и разговори.
. . . И с право езичниците можели да ги нарекат християни, тъй
като те проповядват Христос и
отправят молитвите си към Бога
чрез Него.
„Бог е Този, Който им дава
името християни. Това е едно
царствено име, което се дава на
всички, които се присъединяват

Руините на Антиохия в Турция
към Христос.”¹

Ерусалим

Павел казва: „Тогава след четиринадесет години, пак възлязох в
Ерусалим с Варнава, като взех със
себе си и Тита. (А възлязох по откровение). И изложих пред братята благовестието, което проповядвам между езичниците, но
частно пред по-именитите от тях,
да не би напразно да тичам или
да съм тичал. Но даже Тит, който бе с мене, ако и да беше грък,
не бе принуден да се обреже; и то
поради лъжебратята, които бяха
се вмъкнали да съгледват свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят; на които,
ни за час не отстъпихме да им се
покорим, за да пребъде с вас истината на благовестието. А тия,
които се считаха за нещо, (каквито и да са били, на мене е все
едно; Бог не гледа на лицето на
човека), - тия именити, казвам,
не прибавиха нищо повече на
моето учение; а напротив, когато
видяха, че на мене беше поверено да проповядвам благовестието между необрязаните, както на
Петра между обрязаните, (защото, който подействува в Петра за
апостолство между обрязаните,
подействува и в мене за апостолство между езичниците), и когато
познаха дадената на мене благодат, то Яков, Кифа и Иоан, които
се считаха за стълбове, дадоха
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десници на общение на мене и
на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те между обрязаните. Искаха само да помним
сиромасите, - което също нещо и
ревностно желаех да върша” (Галатяни 2:1–10).
Галатяни 2:8, Нова международна версия гласи: „Понеже
Бог, Който действаше в служенето на Петър като апостол за евреите, действаше също и при моето
служене като апостол за езичниците.
„Павел . . . описва посещението, което извършва в Ерусалим,
за да осигури решение именно
по онези въпроси, които вълнуваха църквите в Галатия в
момента, а именно дали езичниците би следвало да се подлагат на обрязване и да спазват
церемониалния закон. Това бе
единственият случай, при който той се отнася към преценката
на останалите апостоли като на
превъзхождаща неговата. Първо той поисква личен разговор,
на който излага въпроса във
всичките му аспекти пред ръководните апостоли, Петър, Яков
и Йоан. . . . След като самите
тези трима ръководни апостола, спрямо които не съществуваше предразсъдък, бяха спечелени за истинската позиция,
те представиха въпроса пред
съвета и спечелиха от всички
съгласуване относно решението
езичниците да бъдат оставени
свободни от задълженията на

8

церемониалния закон.”²

Преструвката на Петър

Независимо уважението на
Павел към Петър, Яков и Йоан,
той засвидетелства: “А когато
Кифа дойде в Антиохия, аз му се
възпротивих в очи, защото беше
се провинил. Понеже, преди да
дойдеха някои от Якова, той ядеше заедно с езичниците; а когато
те дойдоха, оттегли се и странеше
от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемерстваха и другите юдеи, така
щото и Варнава се увлече от лицемерието им. Но, като видях, че
не постъпват право по истината
на благовестието, рекох на Кифа
пред всичките: Ако ти, който си
юдеин, живееш като езичниците,
а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като
юдеите?” Стихове 11–14.
„Ерусалим бе столицата на евреите, така че именно там се среща най-големият фанатизъм и
неприемане на езичниците. Еврейските християни, които живеят на един хвърлей от храма,
естествено позволяват на ума си
да се връща към особените привилегии на евреите като нация.
Като гледат как християнската църква изоставя традициите
и церемониите на юдейството,
при което схващат, че особената
святост, с която са облечени еврейските обичаи, скоро няма да
се радва вече на внимание в светлината на новата вяра, мнозина
започват да се възмущават от
Павел като човека, който до
голяма степен докарва тази
промяна. Дори самите ученици не са всички подготвени да приемат благосклонно
решението на съвета. Някои
се оказват много ревностни
за церемониалния закон и се
отнасят неблагоразположено
към Павел, мислейки, че неговите принципи по отношение на задълженията на еврейския закон са прекалено
либерални. . . .
„Когато към по-късна дата
Петър посещава Антиохия,

той печели доверието на мнозина
с благоразумното си поведение
към новообърнатите езичници.
За известно време той действа съобразно дадената от небето
светлина. Дотогава бе вече преодолял предразсъдъка си относно
сядането на маса с новообърнати
езичници. Но когато някои евреи, ревностни за церемониалния закон, идват от Ерусалим,
Петър неблагоразумно променя
поведението си спрямо новообърнатите от езичеството. Някои от евреите „лицемерстваха
заедно с него; така щото и Варнава се увлече от лицемерието им.”
Тази проява на слабост от страна
на онези, които бяха почитани
и обичани като ръководители,
оставя болезнено впечатление в
умовете на вярващите езичници.
Църквата бе застрашена от разединение. Но Павел, който прозира подкопаващото влияние
на злината, сторена на църквата
чрез двойната роля, изиграна от
Петър, го изобличава открито:
„Ако ти, който си юдеин, живееш
като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците
да живеят като юдеите?’ (Галатяни 2:13, 14).”³

Когато силните мъже се
колебаят

„Дано Бог даде на всеки чувство за собствената лична безпомощност, така че да направляват
собствения си съд в правилен и
безопасен курс към пристана.
Христовата благодат е от съществено значение всеки ден. Само
Неговата несравнима благодат
може да опази нозете ни от препъване.”⁴
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Галатяни 2:15–21

Изцяло
по

благодат
Н

ие, които сме по природа
юдеи, а не грешници от
езичниците, като знаем
все пак, че човек не се оправдава
чрез дела по закона, а само чрез
вяра в Исуса Христа, - и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез
дела по закона; защото чрез дела по
закона няма да се оправдае никоя
твар. Но, когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме
се намерили грешни, то Христос на
греха ли е служител? Да не бъде! Защото, ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си
престъпник. Защото аз чрез закона
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умрях спрямо закона, за да живея за
Бога. Съразпнах се с Христа, и сега
вече, не аз живея, но Христос живее
в мене; а животът, който сега живея
в тялото, живея го с вярата, която е
в Божия Син, Който ме възлюби и
предаде Себе Си за мене. Не осуетявам Божията благодат; обаче, ако
правдата се придобива чрез закона,
тогава Христос е умрял напразно”
(Галатяни 2:15–21).
“Тези, които се доверяват изцяло
на праведността на Христа, гледайки на Него с жива вяра, познават
Христовия Дух и са познати от Христа. Простата вяра прави вярващия
способен да счете себе си наистина
мъртъв за греха и жив за Бога чрез
Исуса Христа нашия Господ. Ние
сме спасени по благодат чрез вярата си и то не от сами нас; това е дар
от Бога.”¹
„Защото се яви Божията благодат,
спасителна за всичките човеци, и
ни учи да се отречем от нечестието
и от световните страсти и да живеем
разбрано, праведно и благочестиво
в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на
нашия велик Бог и Спасител Исус
Христос, Който даде Себе Си за нас,
за да ни изкупи от всяко беззаконие
и очисти за Себе Си люде за Свое
притежание, ревностни за добри
дела” (Тит 2:11–14).
„Но когато се яви благостта на
Бога, нашия Спасител, и Неговата
любов към човеците, Той ни спаси
не чрез праведни дела, които ние
сме сторили, но по Своята милост
чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия
Дух, когото изля изобилно върху
нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани чрез Неговата
благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот”
(Тит 3:4–7).
„Дадената ми от Бога светлина
поставя тази важна тема над всеки
друг въпрос в ума ми. Оправданието е единствено по благодат и не се
осигурява от никакви дела, каквито
падналите човеци биха могли да извършат.”²
„Докато от нас се изисква да бъдем
в хармония с Божия закон, ние не се
спасяваме чрез дела по закона, но

въпреки това не би могло да бъдем
спасени без послушание. Законът
е стандартът, по който се измерва
характерът. Но ние не бихме могли
по никакъв начин да спазваме Божиите заповеди без възраждащата Христова благодат. Единствено
Исус може да ни очисти от всеки
грях. Той не ни спасява чрез закона, нито ще ни спаси в състояние
на непослушание към закона.”³
„Ние се просветляваме от предписанията на закона, но никой не
може да бъде оправдан чрез тях.
„Претеглен и намерен недостатъчен” е това, което се вписва за нас по
естество. Но Христос е нашият посредник и като Го приемем за свой
Спасител, ние можем да изискваме
обещанието „Оправдани чрез вяра,
имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос” (Римляни 5:1).”⁴
„Пастиреначалникът е Съдия и
илюстрира великите принципи,
които ще управляват съдебното
дело на разплата с Неговите служители, които биват оправдани
чрез вяра, но съдени по делата си.
Вярата действа от любов и очиства
душата от морално осквернение,
така че да може да стане храм за
Господа.”⁵
„Докато истинската вяра се доверява изцяло на Христос за спасение, тя ще води до съвършено съобразяване с Божия закон. Вярата
се проявява чрез делата. Така че
апостол Йоан заявява: „Който казва, Познавам Го, а заповедите Му
не пази, е лъжец.”⁶
„Този, който се опитва да постигне небето чрез собствени дела в
спазване на закона, се опитва невъзможното. Човек не може да се
спаси без послушание, но делата му
не трябва да са от самия него; Христос би трябвало да работи в него
да избира и да постъпва според
Неговото благоволение. Ако човек
можеше да се спаси чрез собствените си села, то той би могъл да има
нещо в себе си, с което да се хвали.
Усилието, което човек полага със
собствени сили, за да получи спасението, представлява приносът на
Каин. Всичко, което човек може да
направи без Христос, е омърсено с
егоизъм и грях; но това, което се из9

работва чрез вяра, е приемливо за
Бога.”⁷
„Вярата е единственото условие, при което се получава оправданието, но вярата включва не
само вярване, а и доверяване.”⁸
„Христос не е служител на греха. Ние имаме пълнота (т.е. сме
съвършени) в Него, приети във
Възлюбения, само когато пребъдваме в Него чрез вяра.”⁹
„Когато грешникът добие представа за несравнимото очарование на Исус, грехът престава
да му изглежда привлекателен;
понеже съзерцава Този, Който личи измежду десет хиляди,
Този, Който е цял прелестен. Той
осъзнава от личен опит силата на
евангелието, чиято необятна ширина на замисъл се равнява единствено на скъпоценната стойност
на намерението.
„Ние имаме един Спасител.
Той не е в новата гробница на
Йосиф; Той е възкръснал от
мъртвите и се е възкачил на небето като Заместник и Гарант
за всяка вярваща душа. „И така,
оправдани чрез вяра, имаме мир
с Бога, чрез нашия Господ Исус
Христос” (Римляни 5:1). Грешникът бива оправдан чрез заслугите на Исус и това е Божието
признаване, че откупът, платен
за човека, е съвършен. Фактът,
че Христос бе послушен дори до
смърт на кръст, е залог за приемането на каещия се грешник
от Отец. И тогава, ще си позволим ли да имаме една непостоянна, колеблива опитност между
съмнението и вярата, вярата и
съмнението? Исус е залогът за
нашето приемане от Бога.
Пред Бога ние стоим в Неговото
благоволение не поради някаква
собствена заслуга, но поради вярата си в „Господ наша правда”.
„Исус стои в светая-светих, за да
се представи пред Бога за нас. Там
Той не престава нито за миг да
представя Своя народ като съвършен (имащ пълнота) в Него. Но
понеже биваме представлявани
по такъв един начин пред Отца, не
следва да си въобразяваме, че можем да проявяваме дързост и да се
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отнасяме нехайно, безразлично и
да ходим по своите си желания.”¹⁰

Няма място за
самодоволство

„Ние никога не бихме могли
от само себе си да получим победа над изкушението. Но тези,
които имат истинска вяра в
Христа, ще бъдат повлияни от
Светия Дух. Душата, в сърцето на която пребъдва вяра, ще
израства в един красив храм за
Господа.”¹¹

„Вечният живот е един безкраен
дар. Това го поставя извън възможността на нашите способности да
го спечелят, понеже е безкраен. По
необходимост той трябва да е дар.
И бидейки дар, трябва да се приеме чрез вяра, като се принесе благодарност и хваление на Бога. Стабилната вяра не ще доведе никого
до фанатизъм, нито до състояние
на един нехаен слуга. Омагьосващата сила на Сатана е тази, която
кара хората да гледат на себе си,
вместо на Исус. Христовата праведност трябва да върви пред нас, ако
искаме Господната слава да стане
нашата награда. Ако вършим Божията воля, можем да приемем големите благословения като безплатен Божий дар и да излезем повече
от победители чрез Този, Който ни
е възлюбил и е дал живота Си за
нас, за да имаме живот и спасение
в Исуса Христа.”¹²
„Ако Христовите последователи
имат истинска вяра, с кротост и любов, какво дело биха могли да постигнат! Какъв плод ще се види за
Божия слава!”¹³
„Благодатта е качество на Бога,
което се упражнява към незаслужаващите човешки същества. Ние не
сме я търсели, но тя бе изпратена,
за да ни потърси.
„Божествената благодат е великият елемент на спасителната мощ;
без него човешкото усилие не може
да постигне нищо.
„Намирате ли се в Христа? Не и
ако не се признавате за грешащи,
безпомощни, осъдени грешници.
Не и ако се възвишавате и прославяте. Ако във вас има някакво добро, то се дължи изцяло на милост-

та на един състрадателен Спасител.
Вашият произход по рождение, вашата репутация, вашето богатство,
вашите таланти, вашите добродетели, вашето благочестие, вашето човеколюбие или каквото и да
било друго нещо във вас или свързано с вас, не ще осъществи връзка
на единство между вашата душа и
Христос. Връзката ви с църквата,
начинът, по който братята гледат
на вас, не ще ползва нищо, ако не
вярвате в Христос. Не е достатъчно да вярвате относно Него; трябва
да вярвате в самия Него. Трябва да
разчитате изцяло на Неговата спасяваща благодат.
„Да можехте да си шшшшпредставите богатите запаси на благодат и сила, които само чакат да ги
изискате. . . .
„Чрез Христовата благодат можем да постигнем всичко, каквото
Бог изисква.”¹⁴
„Наклонностите, които контролират естественото сърце, трябва
да бъдат покорени и укротени от
Христовата благодат, преди падналият човек да стане пригоден да
влезе в небето и да се радва на обществото на чистите, свети ангели.
„Исус отиде да приготви обиталища за тези, които приготвят себе си
чрез Неговата любов и благодат за
блажените обиталища.”¹⁵
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Галатяни 3:1-5

Омагьосващи
влияния

О

, несмислени галатяни,
кой ви омагьоса, вас,
пред чиито очи Исус
Христос бе ясно очертан като
разпнат?” (Галатяни 3:1).
„Тези, които представят доктрина, противоположна на
библейската, са ръководени
от големия отстъпник, който
бе изхвърлен от дворовете на
Божието присъствие.
„На галатяните Павел каза:
„Кой успя да ви омагьоса така,
че да не искате да се покорявате на истината?’ Сатана има
изкусен дух, така че е назначил специални свои посредници, които да работят със
специалната цел да възвеличават хората и да ги обличат с
почест над Бога.
Но Бог е облечен със сила
и власт; Той е способен да
вземе тези, които са мъртви
в престъпления и грехове, и
чрез действието на Духа, Който възкреси Исус от мъртвите,
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да преобрази човешкия характер, възвръщайки на душата изгубения Божий образ.
Тези, които вярват в Исуса
Христа, биват променени от
състояние на бунтовници срещу Божия закон, в състояние
на покорни слуги и поданици
на Неговото царство. Те биват
родени отново, възродени и
осветени чрез истината.”¹
„Този, който държи истината в състояние на неправедност, който заявява, че вярва
в истината, а в същото време
ежедневно я наранява чрез
един непостоянен живот, се
предава на служене на Сатана и води души към погибел.
Тази класа хора се сношават с
паднали ангели и получават
силата си от тях за придобиване на контрол върху умовете. Когато омагьосващата
сила на Сатана контролира
една личност, Бог бива забравен и човекът, който е изпъл-

нен с покварени цели, бива
възвеличен.
Една тайна разпуснатост се
практикува като добродетел
от тези измамени души. Това
е вид магия („чародейство”).
С право може да се зададе
въпросът, поставен от апостола към галатяните: „Кой
ви омагьоса, че не желаете
да се покорявате на истината, „вас, пред чиито очи Исус
Христос бе ясно очертан като
разпнат?” В ересите и разпуснатостта неизменно се намира омагьосваща сила. Умът
е така заблуден, че не може
да разсъждава интелигентно
и една илюзия го отклонява постоянно от чистотата.
Духовното зрение се замъглява и личности с дотогава
неопетнен морал дотолкова
се объркват под заблуждаващата софистика на такива
сатанински посредници, че
претендират да са посланици
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на светлината.”²

Омагьосващата сила на
Сатана

„Сатана си е поставил специалната цел да представи
света като много привлекателен. Той упражнява една омагьосваща сила, за да подмами
чувствата даже и на хората,
изповядващи се за последователи на Христос. Има
мнозина, изповядващи се за
християни, които биха направили всяка жертва, за да спечелят богатства и колкото са
по-успешни в постигане целта на своето желание, толкова по-малко се интересуват от
скъпоценната истина и нейния напредък в света. Те изгубват любовта си към Бога и
действат като хора, които не
са на себе си. . . .
„Обезпокоително е, че толкова много хора биват заблуждавани от Сатана. Той
възбужда въображението с
блестящи изгледи за светска
печалба и хората се оставят
дотолкова да им се завърти
главата, че смятат, че пред
себе си имат изглед за съвършеното щастие. Те се подмамят от надеждата, че ще се
сдобият с почест, богатства и
положение. . . .
„Често се оказва, че промяната на преминаване от
благочестие към отдаване
на света е извършена съвсем
неусетно и незабележително
чрез лукавите инсинуации
на злия, така че измамената душа не осъзнава, че се е
разделила с Христос и е станала Негов служител само по
име.”³

Непокорството и
магьосничеството

„Непокорството (бунтът) е като
греха на чародейството и упор12

ството като нечестието и идолопоклонството” (1 Царе 15:23).
„Бунтът произлезе от Сатана, така че причината за всеки бунт срещу Бога може да
се отдаде изцяло на сатанинското влияние.
Хората, които се противопоставят на Божието управление, са встъпили в съдружие с великия отстъпник и
той ще упражнява силата и
лукавството си да плени сетивата им и да подведе разсъдъка им. Той ще направи
така, че всичко да изглежда
във фалшива светлина. Подобно на нашите първи родители, хората, които се оказват
под въздействие на неговото
омагьосващо влияние, виждат единствено големите предимства, с които ще се сдобият чрез беззаконие.”⁴
„Питам се, дали истинският
бунт подлежи въобще на изцеление. . . .
„Бунтът и отстъпничеството са в самия въздух, който
дишаме. Ще бъдем засегнати
от него, освен ако чрез вяра
не направим безпомощните
си души да припаднат върху
Христос. Ако хората се подвеждат с такава лекота, то как
ще устоят, когато Сатана ще
се представи в личността на
Христос и ще прави чудеса?”⁵
„Всеки мъж, жена и дете,
които не са под контрола на
Божия Дух, са под влиянието
на сатанинското магьосничество и чрез думите и примера на Сатана ще подведат
и други извън пътеката на истината.”6
„Братя, Бог е наранен и оскърбен от завистта и ревнуването помежду ви, от разединението и огорченията. Във
всички тези неща вие отдавате послушание на Сатана, а

не на Христос. Когато видим
мъже твърди на принципа,
безстрашни в дълга, ревностни в Божието дело, но пак
смирени и с ниско мнение
за себе си, любезни и нежни,
търпеливи към всички, готови да простят, изявяващи
любов към душите, за които
е умрял Христос, не се налага
да питаме: Дали са християни? Те дават безпогрешно доказателство, че са били с Исус
и са се учили от Него. Когато
хората разкриват противоположните черти, когато са
горди, суетни, лекомислени,
мислят за земното, алчни, нелюбезни, настроени да критикуват, не се налага някой
да казва с кого се сношават,
кой е техният най-интимен
приятел. Може и да не вярват
в магьосничество; но независимо от това, те имат сношение със зъл дух.”⁷
„Бунтът срещу Бога се дължи също толкова пряко на сатанинското влияние, колкото
и правенето на магии. Подобно на правенето на магии,
той упражнява омагьосваща,
измамваща сила, от която е
почти невъзможно да се освободиш. . . .
„Не е възможно да се представи по-убедително доказателство за заблуждаващата
сила на Сатана от това, че
мнозина, които биват подвеждани по този начин от
него, лъжат себе си, че служат
на Бога. Еврейските книжници и старейшини в дните на
Христос изповядваха голяма
ревност за честта на Бога, а в
същото време отхвърлиха Божия Син. . . .
„Този, който можеше да направи цялата слава на земните империи да замине пред
очите на Христос в часа на
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Неговото изкушение, упражнява сила, подобна на магьосник, върху умовете на всички,
които не се доверяват безусловно на Бога.”⁸

Демонични влияния

„Една демонична сила се
бори във всяка душа, стремейки се за надмощие; но
Исус дойде, за да развали
влиянието на Сатана и да
освободи пленниците.”⁹
„[Христос] може да ни даде
сила да победим този ужасен
демон на невъздържанието.”¹⁰
„Христос дойде при народ,
който бе измамен и заблуден
от демона на амбицията.”¹¹
„Ако се покоряваме на Божия закон, демонът на караниците ще стои извън семейството и там не ще се допуска
да има разделение на интересите и отчуждаване на чувствата.”¹²
„Егоизмът свива сърцето;
великодушието го разширява. Егоизмът е демон на
име легион; във всеки век е
изглеждало, че този демон
ще пропъди Христос и духа
на саможертва от света. Поради влиянието на този демон църквата е слаба, когато би следвало да притежава
сила.”¹³
„Юда, разгневен от подразбиращия се упрек и ужасно
разочарован поради осуетените си амбициозни мечти,
предаде душата си на демона
на алчността и реши да предаде своя Учител.”¹⁴
„Демонът на ревността влезе в сърцето на [цар Саул].
Той се разгневи, понеже Давид бе възвеличен над него
самия в песента на израилтянките.”¹⁵
„Някои, които изповядват,
че са Христови служители, са
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подхранвали толкова дълго
демона на нелюбезността, че
изглежда обичат неосветения
елемент и намират удоволствие в това да изричат думи,
които дразнят и ядосват.
Тези хора трябва да се обърнат, преди Христос да ги признае за Свои деца.”¹⁶
„Демонът на ереста си е набелязал картата на света и
е решил да го притежава за
свое царство. Хората в неговата армия са едно неизброимо
множество. Те са прикрити,
неуловими и постоянни.”¹⁷
„Исус е богат на благодат.
Приближавайте се, приближавайте се постоянно към
Него, понеже може да имате
богати средства на разположение.”¹⁸
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Галатяни 3:6–12

З

а да разберем значението на израза „Авраамови
чеда”, трябва да се запознаем с житейската история на
самия Авраам.
Авраам стана един от най-важните личности в историята на
Израил. Роден в Ур Халдейски
(днешен Ирак), той получава
специално призвание направо от
Господа: „Тогава Господ каза на
Аврама: Излез от отечеството си,
измежду рода си и из бащиния
си дом, та иди в земята, която ще
ти покажа. Ще те направя голям
народ; ще те благословя, и ще
прославя името ти, и ще бъдеш
за благословение. Ще благословя
ония, които те благославят, а ще
прокълна всеки, който те кълне;
и в тебе ще се благославят всички земни племена. И тъй, Аврам
тръгна според както му рече Господ... А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от
Харан” (Битие 12:1–4).
След като получава божественото призвание, Авраам проявява покорство на Божията воля.
В Евреи 11:8, ни се казва, че той
„послуша; и излезе, без да знае
къде отива.”
Въпреки това вярата му не
бе съвършена. Той разкри слаби места в характера си, когато
прие предложението на жена
си Сара да се сдобие с дете от
Агар, неговата слуга египтянка,
а също когато каза, че Сара не му
е съпруга, а сестра.
Поради тази причина Бог го
призова да се покори на Божиите указания по най-ужасния на14

Деца на
Авраам
чин: като принесе сина си Исаак
в жертва на планината Мория.
„С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаака
жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше
единородния си син, - оня, комуто беше казано: "По Исаака ще
се наименува твоето потомство",
като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, - откъдето
по един начин на възкресение го
и получи назад” (Евреи 11:17–19).
Вярата на Авраам бе изпитана
до краен предел, но той прояви
пълно послушание спрямо Божия глас.
Библията казва, че Авраамовите чеда имат Авраамовата
вяра и делата на Авраам. „Както
с Авраама, който повярва в Бога,
и му се вмени за правда? Тогава
познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;
и писанието, като предвидя, че
Бог чрез вяра щеше да оправдае
езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама,
казвайки: "В тебе ще се благославят всичките народи". Така щото
тия, които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.
Защото всички, които се облягат
на дела, изисквани от закона,
са под клетва, понеже е писано:
"Проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона" (Галатяни 3:6–10).
Авраам се превърна в класически пример за тези, които биват оправдани чрез вяра.
Той „повярва в Бога и това му

се счете за праведност.”
„Нашата любов към Христос
ще е пропорционална на дълбочината на убеждението за грях,
а чрез закона става познаването
на греха. Но след като се видим,
нека да откъснем поглед от себе
си и го насочим към Исус, който
даде Себе Си за нас, за да може
да ни изкупи от всяка неправда.
Чрез вяра се хванете за Христовите заслуги и Неговата очистваща душата кръв ще се приложи
за вас. Колкото по-ясно виждаме
злините и опасностите, на които
сме изложени, толкова по-благодарни ще бъдем за освобождението чрез Христа. Христовото
евангелие не позволява на хората да нарушават закона, понеже
именно чрез престъпването на
този закон се отвориха вратите
на неволята за нашия свят.”¹
„Има вярване, което не е вяра.
Словото заявява, че и демоните
вярват и треперят. Така наречената вяра, която не действа
от любов и очиства душата, не
ще оправдае нито един човек.
Апостол Яков казва: „Виждате,
че чрез дела се оправдава човек,
а не само чрез вяра” (Яков 2:24).
Авраам повярва в Бога. По какво
разбираме, че повярва? Делата
му засвидетелстваха за характера
на неговата вяра и така неговата
вяра му се счете за праведност.
„Днес се нуждаем от вярата на
Авраам, за да просветлява мрака около нас, който е изключил
сладката светлина на Божията
любов и е парализирал духовния растеж. Вярата ни трябва
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

да изобилва с добри дела; тъй
като вяра без дела е мъртва.
Всяко изпълнено задължение,
всяка жертва, извършена в
името на Исус, донася извънредно голяма награда. В самия
акт на задължението Бог изрича и придава Своето благословение.”²
„Чрез символи и обещания
Бог „изяви предварително благовестието на Авраама” (Галатяни 3:8). Вярата на патриарха
се закотви в Изкупителя, който
имаше да дойде. Христос каза
на евреите: „Баща ви Авраам
се възхищаваше, че можеше да
види Моя ден; и видя го и се
зарадва” Йоан 8:56. Козелът,
принесен вместо Исаак, представляваше Божия Син, Който
щеше да бъде принесен вместо
нас. Когато човекът бе осъден
на смърт поради престъпването
на Божия закон, Отец, поглеждайки към Своя Син, каза на
грешника: „Живей: Аз намерих
откуп.”
„Именно за да впечатли ума
на Авраам с реалността на евангелието, а също за да изпита
вярата му, Бог му заповяда да
убие сина си. Агонията, която
преживя през времето на черните дни на страховито изпитание, бе допусната, за да успее да
разбере от личен опит нещичко
от жертвата, направена от безкрайния Бог за изкуплението
на човека. Никое друго изпитание не би могло да причини
такова душевно изтезание на
Авраам, както принасянето на
собствения си син. Бог предаде
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Своя Син на агонична и срамна
смърт. На ангелите, които бяха
свидетели на унижението и душевната агония на Божия Син,
не бе позволено да се намесят,
за разлика от случая с Исаак.
Нямаше глас, който да извика:
„Достатъчно.” За да спаси падналата раса, Царят на славата
отдаде живота Си. Какво по-силно доказателство би могло да се
даде за безкрайното съчувствие
и любов на Бога? „Оня, Който
не пожали собствения Си Син,
но Го предаде за всички ни, как
не ще ни подари заедно с Него и
всичко?” (Римляни 8:32).”³
„На Авраам се даде обещанието, че Спасителят на света ще
дойде по негова линия: „В твое
име ще се благословят всички
земни народи”. „Не казва: "и на
потомците", като на мнозина,
но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.” Битие
22:18; Галатяни 3:16.”⁴
„Наследството, което Бог е
обещал на Своя народ, не е от
този свят. Авраам нямаше притежание на земята, „нито колкото една стъпка на нога” (Деяния 7:5). Той имаше голямо
състояние, което използваше
за Божията слава и доброто на
съчовеците си; но той не гледаше на този свят като на свой
дом. Господ го призова да напусне идолопоклонническите
си сънародници, с обещанието
за ханаанската земя като вечно
притежание; но при все това
нито той, нито неговият син,
нито синът на неговия син притежаваха земята. Когато Авраам
поиска място, където да погребе
жена си, той купи земя от ханаанците. Цялото му притежание
в обещаната земя бе тази гробница, издълбана в скалите на
пещерата Махпелах.
„Но Божието слово не се провали; нито постигна цялостното
си изпълнение в завладяването
на Ханаан от еврейския народ.
„А обещанията се изрекоха на
Авраама и на неговия потомък”
(Галатяни 3:16).
Самият Авраам трябваше да

участва в наследството. Изпълнението на Божието обещание
може да изглежда твърде забавено—понеже „за Господа един
ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден” (2
Петрово 3:8); може да изглежда, че се бави; но в надлежното
време „непременно ще дойде,
няма да се забави” (Авакум 2:3).
Дарът на Авраам и неговия потомък включваше не просто ханаанската земя, но цялата земя.
Апостолът казва: „обещанието
към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник
на света, не стана чрез закон, но
чрез правдата от вяра” (Римляни 4:13). А Библията учи ясно,
че обещанията, дадени на Авраам, се изпълняват чрез Христа.
Всички, които са Христови, са
„Авраамов” потомък и наследници по обещание”— наследници на „наследство нетленно,
неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за вас”
(Галатяни 3:29; 1 Петрово 1:4).
Понеже „Царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе,
ще се дадат на людете, които
са светиите на Всевишния” и
„кротките ще наследят земята
и ще се наслаждават на изобилен мир” (Даниил 7:27; Псалм
37:11).
„Бог даде на Авраам видение
за това безсмъртно наследство и той се задоволи с тази
надежда. „С вяра се засели в
обещаната земя като в чужда,
и живееше в шатри, както и
Исаак и Яков, наследниците
заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи,
на който архитект и строител
е Бог” (Евреи 11:9, 10). ⁵
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Христос заради
стана проклет
нас
Галатяни 3:13–26

Х

ристос ни изкупи от
проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който
виси на дърво” (Галатяни
3:13).
„Христос пое проклятието
на закона, понесе неговото
наказание,
изпълнявайки
до край плана, чрез който
човекът да бъде поставен в
онова положение, където да
може да спазва Божия закон
и да бъде приет чрез заслугите на Изкупителя; и чрез
Неговата жертва върху закона следваше да огрее слава. Славата на това, което не
трябваше да се прекратява—
Божия закон на Декалога,
Неговият стандарт за праведност—бе ясно видима от
всички, които гледаха към
края на това, което трябваше да се прекрати.”¹
„Нарушеният закон на
Бога изискваше живота на
грешниците. В цялата вселена имаше само Един, Кой16

то би могъл да удовлетвори
от наше име изискванията
на този закон. Тъй като божественият закон е свещен,
колкото и самият Бог, само
Един, равен на Бога, би могъл да направи умилостивение за неговото престъпване.
Никой, освен Христос, не
би могъл да изкупи падналите хора от проклятието на
закона и да ги доведе отново
в хармония с небето.”²
„[Христос], носителят на
греха, понася съдебно наказание за неправдата и става
грях за човека.”³
Това е оправдание
чрез вяра
„И какво трябва да се повярва? Трябва да се приеме
напълно, че Исус Христос
умря като жертва за нас;
че стана проклет заради
нас; взе греховете ни върху
Себе Си и ни вмени Своята
собствена праведност. Ето
защо ние изискваме тази

праведност на Христос, ние
вярваме в нея и тя е нашата праведност. Той е нашият
Спасител. Той ни спасява,
защото каза, че ще го направи. Ще започнем ли да изискваме разяснения за начина, по който Той може да
ни спаси? Имаме ли в себе
си добротата, която ще ни
направи по-добри и ще ни
очисти от петната и опетняването от греха, като по този
начин ни прави в състояние
да дойдем при Бога? Сами
ние просто не можем да го
направим. . . .
„Христос . . . показа, че
този закон, за който Сатана заяви, че не може да се
спазва, би могъл да се спазва. Христос пое човешко естество, за да застане тук, в
нашия свят и да покаже, че
Сатана е лъгал. Той пое човешкото естество върху Себе
си, за да демонстрира, че
при съчетание на божественото с човешкото естество
човекът би могъл да спазва
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

закона на Йехова. . . .
„Чрез жива вяра, чрез сериозна молитва към Бога
и зависимост от Исусовите
заслуги, ние биваме облечени с Неговата праведност и
биваме спасени. „О, да,” казват някои, „ние сме спасени, като не вършим нищо. В
действителност аз съм спасен. Няма защо да спазвам
Божия закон. Аз съм спасен
чрез Христовата правда.’
Христос дойде на нашия
свят, за да доведе всички
хора обратно към верноподанство спрямо Бога. Да се
твърди, че може да се нарушава законът, понеже Христос е извършил всичко, е заемане на една смъртоносна
позиция, тъй като в действителност се оказвате също
толкова грешник, колкото и
всеки друг.
„Какво ще рече това тогава? Това е да се чуе и да се
види, че с Христовата праведност, която държиш чрез
вяра, праведност, която ни е
предоставена чрез Неговите
усилия и чрез Неговата божествена сила, ти можеш да
пазиш Божиите заповеди.”⁴
„Така щото благословението, дадено на Авраам, да
може да дойде на езичниците чрез Исуса Христа; за
да получим обещанието за
Духа чрез вяра. Братя, (по
човешки говоря), едно завещание, даже ако е само
човешко, веднъж потвърди
ли се, не се разваля, нито
на него се прибавя нещо,
от никого. А обещанията се
изрекоха на Авраама и на
неговия потомък. Не казва:
"и на потомците", като на
мнозина, но като за един:
"и на твоя потомък", Който
е Христос... Тогава, защо се
даде закона? Прибави се с
цел да се изявяват престъпленията, докле да дойде
Потомъкът, на Когото биде
дадено обещанието; и беше
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прогласен от ангели чрез
един ходатай. Но ходатаят
не ходатайства за един; а
Бог, Който дава обещание,
е един. Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото,
ако беше даден закон, който
да може да оживотвори, то
наистина правдата щеше да
бъде от закона. Но писанието затвори всичко под грях,
та обещанието, изпълняемо
чрез вяра в Исуса Христа, да
се даде на тия, които вярват.
А преди да дойде вярата ние
бяхме под стражата на закона, затворени до времето на
вярата, която имаше да се
открие. Така, законът стана
за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след
идването на вярата не сме
вече под детеводител. Защото всички сте Божии чада
чрез вяра в Исуса Христа”(Галатяни 3:14–17, 19–26).
Христос на първо място,
след това законът
„[Павел] проповядва на
езичниците Христос като
тяхната единствена надежда за спасение, без първоначално да им казва нещо
конкретно за закона. Но
след като сърцата им се затоплят от присъствието на
Христа като Божий дар за
света и след като успяват
да схванат нещо от делото
на Изкупителя в прескъпата жертва, определена да
изяви Божията любов към
човека, с една най-красноречива простота той показа тази любов към цялото
човечество— езичници наравно с евреи—така щото
да могат да бъдат спасени, предавайки сърцата си
на Него. И така, след като
със сърца смекчени и покорени те отдават себе си
на Господа, той представя
Божия закон като изпит за

тяхното послушание. Това
бе начинът на действие —
да адаптира своите методи
към печелене на души. Ако
бе рязък и неумел в боравене със Словото, нямаше да
достигне нито евреин, нито
езичник.
„Пред езичниците той
разкрива поетапно поразителните истини за любовта
на Бога, Който не пожали
собствения Си Син, но Го
предаде за нас; и как няма
заедно с Него да ни подари
безплатно и всичко останало? Задаван бе въпросът,
кое е наложило тази грамадна, безмерна жертва и
тогава той посочва назад
към символите и старозаветното Писание, разкривайки Христос в закона,
при което те започват да се
обръщат както към Христос, така и към закона.”⁵
„Няма сигурност, нито покой, нито оправдание в престъпването на закона. Човек
не може да се надява да стои
невинен пред Бога и да бъде
в мир с Него чрез заслугите
на Христа, докато продължава в грях. Той трябва да
престане да съгрешава и да
стане верен и истинен. Когато грешникът погледне в
голямото морално огледало, той вижда дефектите на
своя характер. Той се вижда
такъв, какъвто е реално, изпоцапан, осквернен, осъден.
Но знае, че законът не може
по никакъв начин да отмахне вината, нито да извини
закононарушителя.
Престъпникът на закона трябва
да отиде по-далеч, отвъд закона. Законът е просто детеводителят, който го отвежда при Христа. Грешникът
трябва да погледне към своя
Спасител, понасящ неговия
грях.”⁶
„В Своя закон Бог е дал на
човека цялостната мярка за
живот. Ако се покорява, той
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ще живее чрез него посредством заслугите на Христа.
Ако го престъпва, законът
има властта да го осъди.
Законът пренасочва хората
към Христос, а Христос насочва погледа им обратно
към закона.”⁷
„Към мен се отправят въпроси относно закона в посланието към галатяните.
Кой закон е детеводителят,
който е определен да ни
води при Христа? Моят отговор е: Както церемониалният, така и моралният кодекс на десетте заповеди.”
„Законът стана за нас детеводител, да ни доведе при
Христа, за да се оправдаем
чрез вяра” (Галатяни 3:24).
В това писание Светият Дух
чрез апостола говори особено за моралния закон. Законът разкрива греха пред нас
и ни прави да почувстваме
нуждата си от Христос и да
прибегнем при Него за прощение и мир, упражнявайки покаяние спрямо Бога и
вяра спрямо нашия Господ
Исус Христос. . . .
„Чрез Христа, единствено и само чрез Христа, изворите на живота могат да
оживотворят естеството на
човека, да преобразят неговите вкусове и да настроят
чувствата му към небето.”⁸
„Законът на Декалога не
трябва да се възприема толкова много като изразени
забрани, колкото като израз на милост. Неговите забрани са сигурна гаранция
за щастието, което се намира в послушанието. Когато
бъде приет в Христа, той
изработва в нас чистотата
на характера, която ще ни
носи мир през вечните векове. . . .
„Не трябва да възприемаме Бога като такъв, който
само чака да накаже грешника за неговия грях. Самият грешник си докарва
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наказанието. Самите му
действия отключват цял поток от обстоятелства, които
водят до сигурния резултат.
Всеки акт на закононарушение рефлектира върху
грешника, променя характера му и прави по-лесно
за него отново да престъпи
закона. Като избират да съгрешат, хората се отделят
от Бога, сами прекъсват канала на благословението и
сигурният резултат е погибел и смърт.
„Законът е израз на Божия
идеал. Когато го приемем в
Христа, той става наш идеал. Той ни въздига над силата на естествените желания и наклонности, които
водят към грях.”⁹
„Начинът на живот на
Павел сред езичниците бе
такъв, че по-късно той можеше да каже: „Моля ви се,
братя, станете като мене”
(Галатяни 4:12). . . . Сърцата се съкрушаваха от начина, по който той представяше Божията любов, както
е разкрита в жертвата на
Неговия единороден Син,
и мнозина бяха доведени
до там, че да попитат: Как-

во трябва да направя, за да
бъда спасен?
„Този метод на представяне на евангелието характеризираше труда на апостола през цялото му служене
сред езичниците. Пред тях
той държеше неизменно
и постоянно голготския
кръст.”¹⁰
Библиография
1 Адвентен библейски коментар (Коментар на Е. Г.
Уайт), том 6, стp. 1096.
2 Христос триумфиращ,
стр. 30.
3 Разказът за изкуплението, стр. 225.
4 Вяра и дела, стр. 70, 71.
5 Делото на юга, стр. 77.
6 Избрани вести, кн. 1, стp.
213.
7 Нашето високо призвание,
стp. 138.
8 Избрани вести, кн. 1, стр.
233, 234, 341.
9 Адвентен библейски коментар (Коментар на Е. Г.
Уайт), том 6, стр. 1110.
10 Деяния на апостолите,
стр. 208.
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Галатяни 3:27–29

Всички
са
едно в Христа
П

онеже всички вие, които сте се кръстили в
Христа, с Христа сте
се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито
свободен, няма мъжки пол, ни
женски; защото вие всички сте
едно в Христа Исуса. И ако сте
Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание” (Галатяни 3:27–29).

Равнопоставеността на
вярващите

„Как Исус гледа на касти, социални отличия, разделението
на един човек от негов съчовек
по причина на цвят, раса, статус,
богатство, рождение или постижения? Тайната на единството се
намира в равнопоставеността на
вярващите в Христа. Причината
за всяко разделение, несъгласие
и различие се намира в отделянето от Христа. Христос е центърът,
към който трябва да бъдат привличани всички; понеже колкото
по-близо идваме към центъра,
по-близо ще идваме и един към
друг по чувства, съчувствие, любов, израствайки в характер и
в Исусовия образ. Бог не прави
разлика между хората.”¹
„Всички от човешкото семейство, които се отдават на Христос,
всички, които чуят истината и й
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се покоряват, стават деца на едно
семейство. За невежия и мъдрия,
богатия и бедния, езичника и
роба, белия и чернокожия —Исус
заплати стойността на откупа за
техните души.
Ако те повярват в Него, за тях
се прилага Неговата очистваща
кръв. Името на чернокожия се
записва в книгата на живота редом с името на белия. Всички са
едно в Христа. Рождение, статус,
националност, нито цвят не могат нито да въздигнат, нито да
понижат хората. Характерът е,
който прави човека.”²

Примерът на Исус

„Христос и Неговата мисия
са представяни неправилно,
така че множества чувстват, че
са буквално изолирани от служенето на благовестието. Но нека
не се чувстват, че са изключени
от Христос. Не съществуват прегради, издигнати от човек или от
Сатана, през които вярата да не
може да проникне.”³
„Всички, които бъдат намерени
за достойни да бъдат счетени за
членове на Божието семейство на
небето, ще се признават взаимно
един друг за синове и дъщери на
Бога. Те ще осъзнават, че всички
наравно получават силата и прощението си от един и същи из-

точник, а именно от Исуса Христа,
Който бе разпнат за техните грехове. Те знаят, че трябва да измият
дрехите на характера си в Неговата кръв, да намерят приемане от
Отец в Неговото име, ако желаят
да бъдат сред сияещото събрание
на светиите, облечени с белите
дрехи на правдата.”⁴
„Дълг на интелигентните души е
да се държат за истината, да практикуват добродетелта. Ние се раждаме с отсъствие на наклонност и
към двете. Тъжно е да констатирате, че в самата своя конструкция
имате залегнала наклонността
да се противопоставяте на добродетели, които Бог одобрява, като
покорство, любов, сладък дух и
търпение, неподлежащо на провокация. Скъпи деца, кажете на
себе си, „Аз съм самата слабост, но
Бог е същинската ми сила. Той е
осигурил подпората на моя дълг.
Генералът, на Когото служа, ми
заповядва да бъда, и ми обещава,
че ще бъда победител.”⁵
Библиография
1 Избрани вести, кн. 1, стp. 259.
2 пак там, кн. 2, p. 342.
3 Животът на Исус, стр. 403.
4 Избрани вести, кн. 1, стp. 259.
5 Този ден с Бога, стр. 34.
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Галатяни 4:1–19

А

на ония, които Го
приеха, даде право да
станат Божии чада,
сиреч, на тия, които вярват в
Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска
похот, нито от мъжка похот,
но от Бога” (Йоан 1:12, 13).
„Отсега нататък вие не сте
свои си, били сте купени с
цена. „Като знаете, че не с
тленни неща - сребро или
злато - сте изкупени... но със
скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист” 1 Петър 1:18,
19. Чрез този прост акт на
вярване в Бога, Светият Дух е
започнал нов живот в сърцето ти. Ти си като дете, родено в Божието семейство и Бог
те обича, както обича Своя
Син.”¹
„Казвам още: До тогава, до
когато наследникът е малолетен, той не се различава в
нищо от роб, ако и да е госпо-

дар на всичко, но е под надзиратели и настойници до
назначения от бащата срок.
Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под
първоначалните учения на
света; а когато се изпълни
времето, Бог изпрати Сина
Си, Който се роди от жена,
роди се и под закона, за да
изкупи ония, които бяха под
закона, та да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни
Духа на Сина Си, Който вика:
Авва, Отче! Затова не си вече
роб, но син; и ако си син, то
си Божий наследник чрез
Христа . . . но сами знаете, че
първия път ви проповядвах
благовестието сред телесна
слабост” (Галатяни 4:1–7, 13).
„Апостол Павел, който бе
човек на немощи, бе последният, за когото да отправя
мислите си. Той е преминал
през изпитания, каквито вие

никога не сте преживявали,
нито ще бъдете призовани да
понесете, но пак отвръща мислите си от тях; не размишлява върху тях, но възвеличава
Божията благодат.”²
„Това, което ви беше изпитание в моята снага, вие не го
презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте
като Божий ангел, като Христа Исуса. Тогава, къде е онова
ваше щастие? Понеже свидетелствам за вас, че, ако беше
възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.
Прочее, аз неприятел ли ви
станах, понеже постъпвам
вярно с вас? Тия учители ви
търсят ревностно не по добър
начин; даже те желаят да ви
отлъчат от нас, за да търсите
тях ревностно. Но добре е да
бъдете търсени ревностно за
това, което е добро, и то на
всяко време, а не само, когато
се намирам аз между вас. Де-

Синове и дъщери
на Бога по
осиновение
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чица мои, за които съм пак в
родилни болки докле се изобрази Христос във вас” (Галатяни 4:14–19).
„Независимо от какъв характер е грехът ти, признай
го. Ако е единствено против
Бога, признай го само пред
Него. Ако си наранил или засегнал други, признай също
и пред тях и благословението
на Господа ще почива върху
теб. По този начин умираш за
себе си и Христос се оформя
вътре в теб. Така можеш да
утвърдиш доверието на братята към себе си, а освен това
можеш да бъдеш и помощ и
благословеине за тях.
„Когато под натиска на сатанински изкушения хората
паднат в погрешка, при което
думите и поведението им не
са христоподобни, възможно
е да не осъзнават състоянието
си, тъй като грехът е измамлив и е склонен да притъпява моралните възприятия. Но
чрез себеизпитване, търсене
на Писанията и смирена молитва те ще дойдат в състояние чрез помощта на Светия
Дух да видят своята грешка.
Ако тогава признаят греховете си и се отвърнат от тях, изкусителят няма да им се яви
като ангел на светлината, но
като измамник, обвинител на
тези, които Бог желае да употреби за Своя слава.
Хората, които признават
изобличението и поправлението като идващи от Бога
и по този начин достигат до
състояние да видят и да поправят погрешките си, научават скъпоценни уроци, дори
от собствените си грешки.
Привидното им поражение се
превръща в победа. Те стоят,
без да се доверяват на собствената си сила, но на силата
на Бога. Те имат сериозност,
ревност и привързаност, съчетана със смирение и се управляват от принципите на
Божието слово. Така принасят мирния плод на правдаВЕСТИТЕЛ на Реформацията

та. Господ може да ги научи
на волята Си и те ще познат,
дали учението е от Бога. Те не
ходят, без да се препъват, но
сигурно, по пътеката, която е
огряна от небесната светлина.”³
„Във всичките си изпитания
сме насочвани да потърсим
Господа сериозно, като помним, че сме Негово притежание, Негови деца по осиновение.
Никое човешко същество не
може да разбере нуждите ни
така, както Христос. Ще получим помощ, ако Го помолим с вяра.”⁴
„Чели сме разказа за един
благороден княз, който винаги носел до сърцето си изображението на своя баща
и при важни случаи, когато
съществувала опасност да го
забрави, той изваждал изображението, поглеждал го
и казвал: „Позволи ми да не
върша нищо непристойно,
превъзходни татко.” Като
християни, Бог има права и
изисквания над нас, които не
бива никога да губим нито за
миг от поглед; и тъй като сме
Негови деца по осиновение,
колко внимателни следва да
бъдем, за да задържим образа Му и да не вършим нищо,
което би принизило или уронило авторитета на святото
ни призвание, понеже сме
зачислени към ранга на царското семейство. Бог ни е направил като съдове за почетна употреба, подготвени за
всяко добро дело.”⁵
„Освещението означава да
сме навикнали на общение
с Бога. Не съществува нищо
толкова велико и толкова
мощно, колкото Божията любов към онези, които са Негови деца по осиновение.”⁶
„Виждайки светостта и славата на Бога на вселената,
ние изпадаме в страх и ужас,
тъй като знаем, че Неговата
справедливост не ще допусне
да извини виновния. Но не се

налага да останем в това състояние на страх и ужас; понеже Христос дойде на света,
за да разкрие характера на
Бога, да направи ясна за нас
Неговата бащина любов към
осиновените Му деца. Ние не
трябва да съдим за характера
на Бога единствено по Неговите изумителни и поразителни дела в природата, но
и от простия, очарователен
живот на Исус, Който представи Йехова като по-милостив, по-жалостив, по-нежен
отколкото са нашите земни
родители.
„Исус представи Отец като
Такъв, в Когото можем да
положим доверието си и на
Когото можем да представим
исканията си. Когато сме ужасени от Бога и съкрушени от
мисълта за Неговата слава и
могъщество, Отец ни посочва
Христос като Своя представител. Това, което виждате разкрито в Исус, като нежност,
състрадание и любов, е отражение на качествата на Отец.
Голготският кръст открива
пред човека Божията любов.
Христос представлява Суверена на вселената като един
Бог на любов. Чрез думите на
пророка Той каза: „Наистина
те възлюбих с вечна любов,
затова те привлякох с милост” (Еремия 31:3).
„Имаме достъп до Бога чрез
заслугите на Христовото име,
така че Бог ни приканва да Му
занесем своите изпитания и
изкушения; понеже Той разбира всяко едно от тях. Той
не желае да изливаме болките си пред човешки уши. Чрез
Христовата кръв можем да
дойдем при престола на благодатта и да намерим помощ,
която да помага във времена
нужда. Можем да дойдем с
увереност, казвайки: „Аз съм
приет във Възлюбения.”
„Защото чрез Него и едните,
и другите имаме своя достъп
при Отца в единия Дух.” „В
Когото имаме своето дръз21

новение и достъп с увереност
чрез вяра в Него” (Ефесяни
2:18; 3:12).
„Както един земен родител
насърчава детето си да идва
при него по всяко време, така
и Господ насърчава нас да
излагаме пред Него исканията и смущенията си, своята
благодарност и любов. Всяко
обещание е сигурно. Исус е
нашият Гарант и Посредник
и е поставил до наше поискване всеки ресурс, за да имаме съвършен характер.”⁷
„Бог е осигурил всичко, чрез
което мислите ни да станат
пречистени, извисени, рафинирани и облагородени. Той
не само е обещал да ни очисти от всяка неправедност, но
реално е осигурил благодат,
която да извиси мислите ни
към Него и да ни направи в
състояние да оценим Неговата святост. Ние може да
осъзнаем, че сме Христово
притежание и че следва да
изявяваме Неговия характер
пред света.”⁸
„А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е
явно от това, "че праведният
чрез вяра ще живее"; а законът не действа чрез вяра, но
казва: "Който върши това,
което заповядва законът, ще
живее чрез него". Христос
ни изкупи от проклетията на
закона, като стана проклет
{Гръцки: Проклетия} за нас;
защото е писано: "Проклет
всеки, който виси на дърво"
(Галатяни 3:11–13).
„Славата на Христос се открива в закона, който е копие
на Неговия характер, и Неговата преобразяваща ефикасна
сила се чувства върху душата,
докато хората станат променени по Негово подобие. Те
стават съучастници в божественото естество и израстват
все повече по приличие на
своя Спасител, напредвайки
стъпка по стъпка в съобразяване с Божията воля, докато
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достигнат съвършенство.
„Законът и евангелието са в
съвършена хармония. Законът подкрепя евангелието и
евангелието подкрепя закона.
В цялото си могъщество законът се изправя пред съвестта,
като прави така, че грешникът да почувства нуждата си
от Христос като умилостивение за греха. Евангелието
признава властта и неотменимостта на закона. Павел заявява: „Не бих познал греха,
освен чрез закона.” Чувството
за грях, пробудено от закона,
притегля грешника към Спасителя. В своята нужда човекът може да представи мощните аргументи, осигурени
от голготския кръст. Може да

изисква Христовата праведност; понеже тя се предава на
всеки каещ се грешник.”⁹
Библиография
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завета
Галатяни 4:20–31

Двата

Н

а дело Христос е получил служение толкова по-превъзходно,
колкото и завета, на който Той
е ходатай, е по-превъзходен,
като узаконен върху по-превъзходни обещания. . . Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след
ония дни, казва Господ: Ще
положа законите Си в ума им
и ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог, и те ще
бъдат мои люде; и няма вече
да учат всеки съгражданина
си и всеки брата си, като му
казват: Познай Господа; защото всички ще Ме познават,
от малък до голям между тях.
Защото ще покажа милост към
неправдите им и греховете им
(и беззаконията им) няма да
помня вече". А като каза "нов
завет", Той обявява първия за
остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до
изчезване” (Евреи 8:6, 10–13).
„При сътворението си Адам
и Ева имаха познание за Божия закон; те бяха запознати
с изискванията му към тях;
предписанията на този закон
бяха написани върху сърцата им. Когато човекът падна
чрез престъпване на закона,
законът не се промени, но бе
установена една изкупителна
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система, която да го доведе
обратно към послушание. Бе
дадено обещание за Спасител
и бяха установени жертвените приноси, които сочеха напред към смъртта на Христос
като великия принос за грях.
Но ако Божият закон никога
не бе нарушаван, не би имало смърт, нито необходимост
от Спасител; следователно,
не би имало необходимост от
жертвени приноси.
„Адам учеше своите потомци на Божия закон, който
се предаваше от баща на син
през всяко следващо поколение. Но независимо благодатното осигуряване на изкуплението за човека, малцина
бяха тези, които го приеха и
отдадоха послушание. Чрез
престъпване на закона светът
стана дотолкова принизен, че
се наложи да бъде изчистен
от осквернението чрез потоп.
Законът бе съхранен от Ной и
семейството му, а Ной учеше
потомците си на десетте заповеди. И когато отново хората
се отклониха, Господ избра
Авраам, за когото Той заяви:
„Авраам послуша гласа Ми и
опази заръчването Ми, и заповедите Ми, повеленията и
законите Ми” (Битие 26:5).
На него се даде обредът на об-

рязването, който бе знак, че
онези, които са го приели, са
посветени на служба на Бога—
един тържествен обет, че ще
останат отделени от идолопоклонство и ще се покоряват на
Божия закон. . . .
„Той дори и тогава не довери
предписанията Си на паметта
на един народ, който щеше да
е склонен да забравя изискванията Му, но ги написа върху
каменни плочи. Намерението
Му бе да отстрани от Израил
всяка възможност да смесят
езически традиции с Неговите свети предписания, нито
да объркват Неговите изисквания с човешки наредби или
обичаи. Но Той не престана
да им дава предписанията на
Декалога. Народът доказа, че
е склонен да се оставя толкова
лесно да бъде отклоняван от
правия път, че Той не искаше
да остави нито една врата към
изкушението незавардена. На
Мойсей бе заповядано да напише, според както Бог ще му
разпореди, съдби и закони,
давайки указание в най-големи подробности относно всичко, което се изискваше. Тези
нареждания, които се отнасяха за дълга на народа спрямо
Бога, един спрямо друг, както
и спрямо чужденеца, не бяха
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нищо друго освен принципите на Декалога, но разширени
и предадени по един конкретен начин, така че никой да
не може да съгреши. Те бяха
определени да съхранят свещения характер на десетте
предписания, издълбани на
каменните плочи.
„Ако човекът бе опазил Божия закон, такъв, какъвто бе
даден на Адам след грехопадението, съхранен от Ной и
съблюдаван от Авраам, нямаше да се наложи разпореждането за обрязване. И
ако потомците на Авраам
бяха опазили завета, за който обрязването бе знак, никога не биха били прелъстени
към идолопоклонство, нито
щеше да се наложи да понесат робство в Египет; те щяха
да съблюдават Божия закон в
ума си и нямаше да се наложи
той да бъде провъзгласяван от
Синай, нито издълбаван върху каменни плочи. И ако народът практикуваше принципите на Декалога, нямаше да
се налага да се разпореждат
допълнителни указания на
Мойсей. . . .
„[Господ] общуваше с Мойсей от облака на славата над
престола на благодатта („умилостивилището”) и му даде
пълни насоки относно жертвената система и формите на поклонение, които трябваше да
се поддържат в светилището.
По този начин на Мойсей
бе предаден церемониалният
закон и бе записан от Мойсей
в книга. Но законът на Декалога, изречен от Синай, бе написан от самия Бог върху каменни плочи и бе свято пазен
в ковчега на завета.
„Мнозина са тези, които се
опитват да смесят тези две
системи, използвайки текстове, които говорят за церемониалния закон, за да докажат, че моралният закон е
отменен; но това е извращаване на Писанията. Разликата
24

между двете системи е голяма
и ясна. Церемониалната система бе изградена от символи, сочещи към Христос, към
Неговата жертва и Неговото
свещенодействие. Със своите
жертви и наредби, този церемониален закон трябваше да
се изпълнява от евреите, докато символът срещна първообраза в смъртта на Христа,
Божия Агнец, Който отнема
греха на света. Тогава всички
жертвени приноси трябваше
да престанат. Именно този закон Христос „махна отсред и
го прикова на кръста” (Колосяни 2:14). Но относно закона
на десетте заповеди псалмистът заявява: „Господи, Твоето
слово е утвърдено на небето
довека” (Псалм 119:89). Също
и самият Христос заяви: „Да
не мислите, че съм дошъл да
разруша закона...Истина ви
казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, ни
една точка от закона няма да
премине, докато всичко не се
сбъдне” (Матей 5:17, 18). Тук
Той учи не просто това, което са били изискванията на
Божия закон, но също и това,
че тези изисквания трябва да
се спазват, докато съществува небе и земя. Божият закон
е също толкова неотменим,
колкото е и Божият престол.
Той ще поддържа изискванията си спрямо всички хора
от всички векове. . . .
„Докато смъртта на Спасителя доведе до край закона
на символите и сенките, тя не
отне ни най-малко от задължението на моралния закон.
...
„Бог призова Израил, изключителните получатели на
Неговите благословения, но
това бе с цел да разкрие Себе
Си чрез тях пред всички жители на земята. . . .
„Също както Библията представя два закона, единият непроменим и вечен, другият
временен, също така има и два

завета. Заветът на благодатта бе направен за първи път
с човека в Едем, когато след
грехопадението бе дадено божествено обещание, че потомъкът на жената ще смаже
главата на змията. Този завет
предлагаше на всички хора
прощение и съдействащата
Божия благодат за бъдещо послушание чрез вяра в Христа.
Също така той им обеща вечен
живот при условие на вярност
спрямо Божия закон. По този
начин патриарсите получиха
надеждата за спасение.
„Същият този завет бе подновен на Авраам в обещанието: „В твоя потомък ще се
благославят всички земни народи” (Битие 22:18). Това обещание сочи на Христос. Авраам разбра този завет по този
начин (вж. Галатяни 3:8, 16) и
се довери на Христос за прощение на греховете. Именно
тази вяра му се счете за праведност. Заветът с Авраам
също така поддържаше авторитета на Божия закон. . . .
„Макар че този завет бе направен с Адам и подновен с
Авраам, той не можеше да се
ратифицира преди смъртта на
Христа. Той съществуваше по
обещание, дадено от Бога, откакто за първи път се спомена
за изкупление; той бе приет
с вяра; и все пак, след като
бе ратифициран от Христа,
бе наречен нов завет. Основата на този завет бе Божият
закон и този завет бе просто
начинът да се уреди пътят за
довеждане на хората обратно
в хармония с божествената
воля, поставяйки ги там, където биха могли да се покоряват на Божия закон.
„Друг един тържествен договор—наречен в Писанието „стар” завет—бе направен
между Бог и Израил при Синай и там бе ратифициран
чрез кръвта на жертвен принос. Заветът с Авраам бе ратифициран с кръвта на Христос
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и се нарича „втори” или „нов”,
тъй като кръвта, чрез която бе
подпечатан, бе пролята след
кръвта на първия завет. . . .
„Но ако заветът с Авраам
съдържаше обещанието за
изкупление, защо при Синай
бе направен друг един завет?
В условията на робството, от
което идваха, хората бяха изгубили в значителна степен
познанието за Бога и принципите на завета с Авраам. . . .
„Живеейки сред идолопоклонство и поквара, те нямаха вярна представа за Божията святост, за безкрайната
греховност на собствените си
сърца, за крайната си неспособност сами по себе си да
принесат послушание на Божия закон, нито за своята
нужда от Спасител. На всичко
това следваше да бъдат научени . . .
„Народът не познаваше греховността всеки на собственото си сърце, нито че без Христос за тях бе невъзможно да
пазят Божия закон; така че те
встъпиха с готовност в завет с
Бога. И като чувстваха, че можеха да установят собствена
праведност, заявиха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще
вършим, и ще бъдем послушни” (Изход 24:7). Те бяха видели с очите си прогласяването
на закона в страшно величие
и се бяха разтреперели от
ужас пред планината; и пак,
само след няколко седмици
престъпиха завета си с Бога и
се поклониха на изваян образ.
Те не биха могли да се надяват
за Божието благоволение чрез
един завет, който бяха престъпили; и сега, виждайки своята
греховност и нужда от прощение, те бяха доведени дотам,
че да почувстват нуждата си
от Спасителя, разкрит в завета с Авраам и символизиран
в жертвените приноси. Сега
чрез вяра и любов се привързаха към Бога като към своя
освободител от робството на
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греха. Сега бяха подготвени
да оценят благословенията на
новия завет.
„Условията на „стария завет”
бяха: Върши това и ще живееш, „ако човек прави това, ще
живее” (Езекиил 20:11; Левит 18:5); но „Проклет, който
не потвърждава всички думи
на този закон, като ги изпълнява” (Второзаконие 27:26).
„Новият завет” бе установен
върху „по-добри обещания”—
обещанието за прощение на
греховете и за Божията благодат, която да обнови сърцето
и да го доведе в хармония с
принципите на Божия закон.
...
„Същият закон, който бе издълбан върху каменни плочи,
бива написан от Светия Дух на
плочите на сърцето. Вместо
да търсим как да установим
собствената си праведност,
ние приемаме праведността
на Христос.
Неговата кръв умилостивява за нашите грехове. Негово-

то послушание се приема за
нас. Тогава сърцето, обновено
от Светия Дух, принася „плода на Духа”. Чрез Христовата
благодат ще живеем в послушание на Божия закон, написан на сърцата ни.”¹
Апостол Павел обяснява
символизма на това в Галатяни 4:20–31.
„Никой, който вярва в Исус
Христос, не е под робство на
Божия закон; понеже Неговият закон е закон на живот, а
не на смърт, за тези, които се
покоряват на неговите предписания.
...
„Чрез вяра в Христос става възможно послушанието
спрямо всеки принцип на закона.”²
Библиография
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тойте, прочее, твърдо в
свободата, за която Христос ни освободи, и не се
заплитайте отново в робско иго.
Ето, аз, Павел, ви казвам, че, ако
се обрязвате, Христос никак няма
да ви ползува” (Галатяни 5:1, 2).
„Павел умоляваше тези,
които някога бяха познали от
собствен опит силата на Бога,
да се върнат към първата си
любов към евангелската истина. С неоспорими аргументи
изложи пред тях привилегията да станат свободни мъже и
жени в Христа, чрез умилостивителната кръв на Когото
всички, които се предават напълно, биват облечени с дрехата на Неговата праведност.
Той защитава позицията, че
всяка душа, която би пожелала да бъде спасена, има една
истинска, лична опитност в
Божиите неща.”¹
„Исус умря, за да спаси людете Си от греховете им, а изкуплението в Христа означава да
престанеш да се престъпваш
Божия закон и да бъдеш свободен от всеки грях; никое сърце,
което е подбудено от вражда
против Божия закон, не е в хармония с Христос, Който пострада на Голгота, за да потвърди
валидността на закона и да възвеличи закона пред вселената.
„Тези, които правят дръзки
предположения за святост, доказват с това, че не се виждат в
светлината на закона; те не са
духовно просветлени и не се отвращават от всеки вид егоизъм
и гордост. От измърсените им от

грях устни произлизат противоречиви изрази: „Аз съм свят, аз
съм безгрешен. Исус ме учи, че
ако спазвам закона, съм отпаднал от благодатта. Законът е робско иго.” Господ казва: „Блажени
са, които пазят Неговите заповеди, за да имат право до дървото на живота и да влязат през
портите на града” (Откровение
22:14). Ние трябва да изучаваме
внимателно Божието слово, за да
достигаме до правилните решения и да постъпваме съответно;
понеже тогава ще се покоряваме
на Словото и ще бъдем в хармония със светия Божий закон.
„Докато трябва да бъдем в
хармония с Божия закон, ние
не се спасяваме чрез делата по
закона, и все пак не можем да
бъдем спасени без послушание.
Законът е стандартът, чрез който се измерва характерът. Но
няма как да спазваме Божиите заповеди без възраждащата
Христова благодат. Единствено
Исус може да ни очисти от всеки грях. Той не ни спасява чрез
закона, но не ще ни спаси и в непослушание спрямо закона.”²
„Тези, които вярват в Христа и се покоряват на Неговите заповеди, не са под
робство спрямо Божия закон; понеже за тези, които
вярват и се покоряват, Неговият закон не е закон на
робството, но законът на
свободата. . . . Всеки, който
чрез вяра се покорява на Божиите заповеди, ще достигне
състоянието на безгрешност,
в което живя Адам, преди да

престъпи закона.”³
„В посланието си към Тимотей Павел описва именно хората, които са под робството на
закона. Те са престъпниците на
закона. Той ги определя като
беззаконни, непокорни, грешници, несвети, скверни, убийци,
прелюбодейци, лъжци и всички,
които се отклоняват от здравото
учение. 1 Тимотей 1:9, 10.
„Божият закон е огледалото,
което е определено да покаже
на човека дефектите в неговия
характер. Но не е приятно за
тези, които намират удоволствие в неправдата, да се видят
като морално деформирани. Те
не ценят това вярно огледало,
понеже им разкрива греховете.
И затова, вместо да обявят война на плътския си ум, те обявяват война на истинското и вярно
огледало, дадено им от Йехова
именно с цел да не могат да бъдат измамени, но да може да им
бъдат открити недостатъците в
собствения им характер.
„Дали разкритието на тези
недостатъци ще ги направи
да намразят огледалото, или
да намразят себе си? Дали ще
умъртвят огледалото, което им
разкрива тези дефекти? Греховете, които те подхранват,
които вярното огледало им
разкрива като съществуващи
в техните характери, ще затворят пред тях вратите на небето,
освен ако не бъдат умъртвени
и тези хора станат съвършени
пред Бога.”⁴
„Да! повторно заявявам на
всеки човек, който се обрязва,

Християнска свобода
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че е длъжен да изпълни целия
закон. Вие, които желаете да се
оправдавате чрез закона сте се
отлъчили от Христа, отпаднали
сте от благодатта. Защото ние
чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. Понеже в Христа Исуса
нито обрязването има някаква
сила, нито необрязването, но
вяра, която действува чрез любов” (Галатяни 5:3–6).
„Истинската вяра винаги
действа от любов. Когато гледате към Голгота, това не е,
за да успокоите душата си да
не извършите дълга си, нито
да се успокоите и да заспите, но за да се сътвори вяра в
Исуса, вяра, която ще работи,
очиствайки душата от тинята
на егоизма. Когато се хванем
за Исус чрез вяра, делото ни
току-що започва. Всеки има
покварени и греховни навици, които трябва да преодолее
чрез една активна битка. От
всяка душа се изисква да води
добрата битка на вярата.”⁵
„Вярата на истинския вярващ ще се изяви в чистота и
святост на характера. Вярата
работи, действа от любов и
очиства душата, така че паралелно с вярата ще върви и съответното послушание, едно
вярно изпълнение на Христовите думи. Християнството
винаги е било и си остава изключително практично, адаптирайки се към всички условия на реалния живот.”⁶
„Вие вървяхте добре; кой ви
попречи да не бъдете послушни

на истината?” (Галатяни 5:7).
„Когато се поддадохте на изкушението, причината е, че
със сигурност сте престанали
да гледате на Исуса, авторът и
завършителят на вярата ви. Но,
след като сте признали греховете си, вярвайте, че Божието
слово не може да се провали,
но че е верен Този, Който се е
обещал. Също толкова ви се
вменява дълг да вярвате, че Бог
ще изпълни словото Си и че ще
прости греховете ви, колкото
ви се пада дълг да признаете
греховете си. Трябва да упражнявате вяра в Бога като в Един,
Който ще стори, точно както
е обещал в Своето Слово и ще
прости всичките ви закононарушения.”⁷
„Това убеждение не беше от
Онзи, Който ви е призовал. Малко квас заквасва цялото тесто”
(Галатяни 5:8, 9).
„Работел ли е квасът на истината във вашето сърце? Погълнал
ли е той цялото сърце, всички
чувства на привързаност чрез
своята освещаваща сила?
„Първата ни работа трябва
да насочим към собствените си
сърца. Истинските принципи на
реформа трябва да се приложат
на практика. . . . Какво намирам,
което да отсека от живота си, за
да не се препъвам?”⁸
„Първото нещо, което трябва да
направят всички християни, е да
изследват Писанията с най-сериозна молитва, за да могат да имат
тази вяра, която действа от любов
и очиства душата от всяка нишка
егоизъм. Ако истината се приеме

със сърцето, тя работи като хубав
квас, докато цялата сила бъде доведена да отстъпи пред Божията
воля.”⁹
„Аз съм уверен за вас в Господа,
че няма да помислите другояче; а
който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да
бил той. И аз братя, защо още да
бъда гонен, ако продължавам да
проповядвам обрязване? защото
тогава съблазънта на кръста би се
махнала. Дано се отсечаха ония,
които ви разколебават. Защото
вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте
свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият
закон се изпълнява в една дума,
сиреч, в тая "Да обичаш ближния
си както себе си". Но ако се хапете
и се ядете един друг, пазете се да
не би един друг да се изтребите.
Прочее, казвам: Ходете по Духа,
и няма да угаждате на плътските
страсти” (Галатяни 5:10–16).
Библиография
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Галатяни 5:17–21

ащото плътта силно
желае противното на
Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се
противят едно на друго, за
да можете да правите това,
което искате. Но ако се водите от Духа, не сте под закон.
А делата на плътта са явни;
те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, омраза, разпри,
съперничество, ярост, борби,
раздори, разцепления, ереси,
зависти, убийства, пиянства,
гуляйджийства и подобни;
за които ви предупреждавам,

както ви и предупредих, че
които вършат такива работи,
няма да наследят Божието
царство” (Галатяни 5:17–21).
Павел посочва 17 дела на
плътта, които са:
Прелюбодейство. Прелюбодейството се описва като оскверняване на брачното легло;
сексуално сношение на женен
мъж с жена, която не е неговата съпруга, или на омъжена
жена с мъж, който не е нейният съпруг.
В старозаветно време прелюбодейството се наказваше
със смърт с камъни при тако-

ва закононарушение.
Блудство. Блудството е доброволно сексуално сношение
на неомъжена жена с мъж, особено неженен мъж. Подобно на
прелюбодейството, блудството
представлява нарушение на
седмата заповед (Изход 20:14).
„[Седмата] заповед забранява
не само актове на нечистота,
но и плътски мисли и желания,
а също всяка практика, която
клони към възбуждане на подобни мисли и желания.
Чистотата се изисква не само
във външния израз на живота,
но също в тайните намерения и

Делата
на
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емоциите на сърцето. Христос,
Който учеше далеч простиращото се задължение на Божия
закон, заяви, че лошата мисъл
или поглед са реално също толкова грях, колкото е престъпващото закона деяние.”¹
Нечистота. Това „дело на
плътта” е противоположно
на чистота. То включва както морална, така и физическа
нечистота. В Своята проповед
на планината Христос заяви:
„Блажени чистите по сърце,
защото те ще видят Бога” Матей 5:8. В Божия град не ще
влезе нищо, което осквернява. Всички, които желаят да
живеят там, ще са станали
чисти по сърце. В човек, който се учи от Исус, ще се изявява постоянно нарастваща
апатия към небрежни маниери, непристоен език и нерафинирана мисъл. Когато
Христос пребъдва в сърцето,
ще се наблюдава чистота и
рафиниране на мисълта и маниерите.
„Но Исусовите думи: „Блажени чистите по сърце” имат
и едно по-дълбоко значение—не просто чисти в смисъла, в който светът разбира
чистотата, свободни от това,
което е чувствено, свободни
от похот, но верни в тайните
намерения и подбуди на душата, свободни от гордост и
себичност, скромни, неегоистични, христоподобни.”²
Сладострастие. Това е склонност да се възбужда страст,
силно желание за плътско удоволствие.
Идолопоклонство. Поклонение на идоли. Това може да
са както физически, така и
идоли на ума. „Под идолопоклонство [Павел] визира не
само поклонение пред идоли,
но служене на себе си, любов
към лесен живот, угаждане
на апетита и страстта. Само
изповед на вяра в Христа,
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

едно самохвално познание
на истината не прави човека
християнин. Религия, която
се стреми единствено към задоволяване на очите, ушите и
вкуса, или която одобрява себеугаждането, не е религията
на Христос.”³
Чародейство (магьосничество). Магьосничество или правене на магии; магически
вълшебства; черна магия;
омагьосващо привличане или
очароване; обаяние; неустоимо влияние; омагьосваща
прелест.
„Думата „магьосничество”
се презира в днешно време.
Твърдението, че хората могат
да се сношават със зли духове, се счита за басня от средновековието. Но спиритуализмът, поклонниците на който
се числят със стотици хиляди,
да, с милиони, който си прокара път сред научните кръгове, който наводни църквите
и се ползва с благоволението
на законодателните органи и
дори на управленските дворове—тази грандиозна измама не е нищо друго, освен
възраждане под нов образ на
магьосничеството, осъдено и
забранено в древни дни.”⁴
Омраза. Трябва да правим
голяма разлика между това
да мразим греха и да мразим
хората. Бог мрази греха, но
обича грешниците. Грешните човешки същества мразят
другите грешници, но обичат греха. Христос подчерта
принципа на любовта, давайки ни един съвършен пример, като обичаше не само
приятелите и братята, но
дори Своите врагове и убийци. Вж. Йоан 15:12, 13. „Всеки, който мрази брата си, е
човекоубиец, а вие знаете, че
в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот” (1 Йоан
3:15).
Разпри. Този свят е синоним на разпри, спорове, раз-

“Които вършат такива
работи, няма да
наследят Божието
царство.”
личия, борби, конфликт.
Съперничество.
Съперничеството е желание или амбиция да се равняваш на някого
или да го превъзхождаш. Съперничеството е ревностно желание за превъзходство, което
произтича от съревноваване.
Ярост. Буен гняв; вбесяване,
разпалено негодувание. Но на
това място трябва да направим разлика между божествения гняв и греховния човешки
гняв. Бог мрази греха. Грешните човешки същества мразят
другите грешници, които са подобни на тях самите. Апостол
Павел заявява: „Възлюбени,
не си отмъщавайте, но давайте
място на Божия гняв; защото е
писано: „На Мене принадлежи
отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ” Римляни
12:19.
Борби. (Вж. Разпри).
Разцепления. Разкол; подбуждане на несъгласие, противопоставяне или бунт; възбунтуване.
Ереси. Доктрина, становище
или набор от становища или
принципи в разрез с установените или общоприети възгледи или учения. Учение или
вярване, което е в противовес
на фундаменталната доктрина
или верую на дадена църква.
Павел ни съветва: „След като
съветваш един-два пъти човек,
който е раздорник, остави го,
като знаеш, че такъв се е развратил и съгрешава, та от самосебе си е осъден” (Тит 3:10, 11).
Според нашето разбиране, ересите са учения в противовес на
едно „така казва Господ.” Това
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са учения противни на разкритото Божие Слово.
Зависти. Завист, омраза, недобронамереност. Чувство на
неудовлетворение и недобронамереност поради предимствата, притежанията и пр.
на някой друг; да се чувстваш засегнат и да не обичаш
някой друг, който има нещо,
което ти желаеш, но нямаш.
Желание за някакво предимство или притежание, което
принадлежи на друг.
Убийства. В Своята проповед
на планината Христос заяви:
„Чули сте, че е било казано
на старовременните: “Не убивай; и който убие излага се на
съд”. А пък Аз ви казвам, че
всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се
на съд; и който рече на брата
си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който
му рече: Бунтовни безумецо,
излага се на огнения пъкъл”
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(Матей 5:21, 22). „Чрез Мойсей Господ бе казал: „Да не
мразиш брата си в сърцето си;
... Да не отмъщаваш, нито да
храниш злоба против ония,
които са от людете ти; но да
обичаш ближния си както
себе си” (Левит 19:17, 18). . . .
„Духът на омраза и отмъщение произхожда от Сатана и го доведе дотам, че да
убие Божия Син. Всеки, който подхранва омраза или нелюбезност, подхранва същия
дух, а плодът на този дух ще
доведе до смърт. В отмъстителната мисъл е загърнато семето на злото, подобно
както растението е загърнато
в семето. „Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец,
а вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен
живот” (1 Йоан 3:15). ⁵
„Бог ще ни държи отговорни дори за една дума, изречена с презрение за душа,
за която Христос е положил

живота Си.”⁶
Пиянства. Опиянение; напиване. Качеството, навикът
или състоянието на нетрезвеност. „Същите грехове, които докара съдби върху света
в дните на Ной, съществуват
и в днешно време. Мъже и
жени ядат и пият дотолкова,
че стигат до лакомия и пиянство. . . . [Лука 17:28–30.].”⁷
Библиография
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Галатяни 5:22–26

Плодът на
А

плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милост, вяра, кротост, себевладение; против такива неща
няма закон. А които са Исус
Христови, разпнали са плътта
заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по
Духа и да ходим. Да не желаем
суетна слава, да не се провокираме един друг и да не си завиждаме един на друг” (Галатяни 5:22–26).

Любов

Любовта е фундаменталният
принцип на моралния закон
на Декалога. Бог е любов. Неговите творения са дошли в
съществуване в резултат на Божията любов и техният характер бе пропит с любов. Всичко,
противоположно на Божията
любов, е грях.
Когато бе запитан от един
книжник коя е най-голямата
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

Духа

заповед, Христос отговори:
„Да възлюбиш Господа твоя
Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”.
Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея,
е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си” (Матей
22:37–39).
„Независимо колко големи са
претенциите за вяра, този, сърцето на когото не е изпълнено с
любов към Бога и към неговите
съчовеци, не е истински Христов ученик.”¹

Радост

Истински радостните хора
са тези, които познават Исус
Христос от личен опит. Те имат
това, което се нарича „радостта
от спасението.” Тази истинска
радост е възможна само за онези, чиито грехове са били простени.
„Когато аз-ът е предаден на
Бога, очите ни ще се отворят,

за да видят камъните за препъване, които нашият нехристоподобен характер е поставил
на пътя на другите. Бог ни заповядва да отстраним всички
тези камъни. Той казва: „Признавайте грешките си един на
друг и се молете един за друг,
за да може да бъдете изцелени” Яков 5:16. Тогава можем
да имаме увереността, която
имаше Давид, когато, след като
изповяда греха си, се помоли:
„Върни ми радостта на Твоето
спасение; и освобождаващият
Твой Дух нека ме поддържа”
Псалм 51:12.”²

Мир

„Оправдани чрез вяра, имаме
мир с Бога чрез нашия Господ
Исус Христос” (Римляни 5:1).
В Исая 9:6 Христос е наречен
„Княз на мира”. Вероятно някога сте срещали следния израз: „Нямаш Исус, нямаш мир.
Познай Исус, ще познаеш и
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мира.”
И това наистина е така. Но
какво реално означава да познаваме Исус?
„Само като познаваме Христос, можем да познаем Бога.
Божият Пратеник призовава
всички да чуят тези думи. Това
са Божии думи и всички би
следвало да им отдадат внимание; понеже от тях ще бъдат
съдени. Да познаваме Христос
със спасително познание означава да бъдем оживотворени от
духовно познание, да практикуваме Неговите думи.
Без това всичко останало е
без стойност.³
„Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови
людете Си с мир” (Псалм 29:11).

Дълготърпение

Търпението на светиите е
една от главните характеристики на Божията църква в тези
последни дни. Пророкът казва:
„Тук е търпението на светиите:
тук са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата на Исус”
(Откровение 14:12).
Търпението се споменава
също и в стълбицата на прогресивния християнски характер
(2 Петрово 1:6).
„Търпението както и куражът
имат своите победи. Души се
спасяват за Христос не по-малко чрез проява на кротост под
натиска на изпитанието, отколкото чрез проява на дръзновение в начинание.”⁴

Благост (любезност)

„Един към друг бивайте благи, милосърдни; прощавайте
си един на друг, както и Бог в
Христа е простил на вас”(Ефесяни 4:32).

Милост

Много са библейските стихове, които възвеличават Господната благост, и много мал32

ко, които споменават благост
на някой човек. Причината за
това е много проста: Бог е благ
в самата Си същност, а хората
сме зли поради греховното си
естество. Единственият начин
да бъдем добри е да приемем
благостта на Господа, разкрита
в съвършения характер на Христа.
„От светска гледна точка парите са сила; но от християнска
гледна точка любовта е сила.
Интелектуалната и духовната
сила се включват в този принцип. Чистата любов е особено
ефективна във вършенето на
добро и не може да върши друго, освен добро.”⁵
„Причината за разликата
между един добър човек и един
нечестив човек не винаги се намира в природната доброта на
нрава. Благостта е резултат от
божествената сила, която преобразява човешкото естество.
Като вярва в Христос, падналата раса, която Той изкупи, може
да придобие тази вяра, която
действа от любов и очиства душата от всяка нечистота.”⁶

Вяра

Вярата е съществен атрибут
за нашето спасение. Човек не
може да я произведе. Тя е дар
от Бога. Павел написа в Ефесяни 2:8-10: „Защото по благодат
сте спасени чрез вяра, и то не
от сами вас; това е дар от Бога;
не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме Негово
творение създадени в Христа
Исуса за добри дела, в които
Бог отнапред е наредил да ходим.”
„Праведният ще живее чрез
вяра.” „Вярата идва от слушане, а слушането от Божието
слово.” „Всичко, което не е от
вяра, е грях” (Римляни 1:17;
10:17; 14:23).
„Единствено чрез вяра в
Христос грешникът може да
бъде очистен от вина и да бъде
доведен в състояние да отдава

послушание на закона на своя
Създател.”⁷
„Светите човеци в древността
се спасяваха чрез вяра в кръвта
на Христа.”⁸

Кротост

Исус каза в проповедта Си на
планината: „Блажени кротките: защото те ще наследят земята” (Матей 5:5).
„Исус изпразни Себе Си и при
всичко, което извърши, не се
появи аз-ът. Той подчиняваше
всички неща на волята на Своя
Отец. . . .
„Човешкото естество се бори
постоянно да се изрази, то е
винаги в готовност да се съревновава и да оспорва; но този,
който се учи от Христос, е изпразнен от себе си, от гордост,
от любов към превъзходство и
в душата му цари тишина. Азът е отдаден на разположение
на Светия Дух, за да постъпи
Той с него, както намери за
добре. Тогава не се измъчваме
от желанието непременно да
получим най-високото място.
Нямаме амбицията да си пробием път с лакти, за да бъдем
забелязани; но чувстваме, че
най-високото място за нас е
при нозете на нашия Спасител.
...
„Кротостта на Христос, проявена в дома, ще направи щастливи обитателите на този дом;
тя не провокира кавга, не отвръща с ядосан отговор, но успокоява раздразнения нрав и
разпръсква една благост и любезност, каквато се чувства от
всички в рамките на нейния
очарователен обсег. . . .
„За нас би било далеч подобре да страдаме при фалшиво обвинение, отколкото да си
причиним изтезаващото желание да отмъстим на враговете
си. . . .
„Чрез смирение и себепредаване можем да станем сънаследници с [Христа], когато
„кротките ще наследят земяВЕСТИТЕЛ на Реформацията

та”Псалм 37:11.”⁹

Въздържание
(себевладение)

„Истинското въздържание ни
учи да се освободим напълно от
всичко вредно и да използваме
разумно това, което е здравословно.”¹⁰
Въздържанието е свързано с
плода на Духа. Не е възможно
със собствени сили да проявяваме себеконтрол. Единствено
Христовата благодат може да
ни направи въздържани (умерени) във всички неща. „И тъй,
ядете ли, пиете ли, нещо ли
вършите, всичко вършете за
Божията слава” (1 Коринтяни
10:31).
„Грях е също толкова да се
нарушават законите на нашето
тяло, колкото и да се наруши
една от десетте заповеди, понеже не е възможно да извършим едното или другото нарушение, без да нарушим Божия
закон.”¹¹
„Невъздържание от всякакъв
вид е най-лошият вид егоизъм.”¹²
„[Апостолът] възлага на галатяните: „Ходете по Духа, и
няма да угаждате на плътските
страсти. Защото плътта силно
желае противното на Духа, а
Духът противното на плътта;
понеже те се противят едно на
друго, за да не можете да правите това, което искате” Галатяни
5:16, 17. Той споменава някои
от проявленията на плътските страсти—идолопоклонство,
пиянство и подобни. След като
споменава плодовете на Духа,
между които е и въздържанието, той добавя: „А които са Христови, са разпънали плътта заедно със страстите и похотите
й” Стих 24.”¹³

том 5, стр. 1145, 1146.
4 Деяния на апостолите,
стр. 465.
5 Адвентен дом, стр. 195.
6 Триумфиращият Христос,
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11 Ще приемете сила, стр. 79.
12 Форест парк рипортър,
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13 Съвети за здравето, стр. 69.

„А които са
Исус Христови,
разпнали са
плътта заедно
със страстите
и похотите ѝ.”
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Галатяни 6:1–11

Б

ратя, даже ако падне
човек в някое прегрешение, вие духовните
поправяйте такъв с кротък
дух; но всекиму казвам: Пази
себе си, да не би ти да бъдеш
изкушен. Един другиму теготите си носете, и така изпъл-

„Ти си поставеното ръководно лице. Ти трябва да разговаряш с него.”
За нашето грешно човешко
естество е далеч по-лесно да
говориш „за” някой брат, отколкото да говориш „с него”.
После следват и другите

ната си доброта и праведност
за разлика от техните провали. Пазете се и от най-отчуждения подход да подценявате, да подхранвате чувство за
превъзходство, или да презирате. Полагайте грижи да избягвате всеки изглед на гняв;

Ако съгреши брат ти
нявайте Христовия закон”
(Галатяни 6:1, 2).
Христос и апостолите Му
оставиха ясни указания как
да се отнасяме към тези,
които падат в изкушение.
Всъщност тези божествени
указания се срещат в цялата
Библия—но биват обобщени в Матей 18:15–18. Ако ние
като християни бихме спазвали стриктно тези вдъхновени
указания, във всички наши
църкви и семейства бихме наблюдавали едно напълно различно духовно състояние.

„Между тебе и него
самия”

Бях ръководител на една
местна църква, когато един
много ревностен брат дойде
при мен с обвинение против
някой друг. Аз го попитах:
„Изпълни ли библейското
правило първо да разговаряш
с този брат?” Той отговори:
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стъпки. Ако провинилият се
ме послуша, ситуацията е разрешена. Но ако не, ще трябва
да вземем със себе си един
или двама свидетели, за да
продължим делото по възстановяването. Ако той послуша
този „колектив”, проблемът е
решен. Но ако не, и едва след
като сме спазили тези стъпки,
отнасяме проблема към църквата.
„Няма друг начин за възстановяване на грешащия освен
в духа на кротостта, любезността и нежна любов. Внимавайте много как се държите.
Избягвайте всичко, било
в начина, по който гледате,
или жестикулирате, думите
или тона, което има привкус
на гордост или самодостатъчност. Пазете се, да не изразите нито дума или поглед,
които биха възвеличили вас,
нито да намеквате за собстве-

и макар да ползвате проста
реч, не употребявайте упреци,
не нападайте с обвинение, не
изказвайте топлина, която да
не е от искрена любов. Преди
всичко, не допускайте и сянка на омраза или злонамереност, горчивина или изразяване на кисело, разсърдено
отношение. От едно сърце
на любов не може да се излива нищо друго, освен нежност и любезност. Но всички
тези скъпоценни плодове не
трябва да ви затрудняват да
се изразявате по един най-сериозен и тържествен начин,
сякаш ангели са отправили
погледите си към вас и вие
постъпвате съобразно идещия съд. Имайте предвид,
че успехът на изобличението
зависи до голяма степен от
духа, с който то се дава. Не
пренебрегвайте сериозната
молитва, за да можете да имате един смирен ум и Божиите
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

ангели да отидат пред вас, за
да повлияят на сърцата, които се опитвате да достигнете,
и така да ги смекчат с небесни впечатления, че вашите
усилия да бъдат от полза. Ако
се постигне някакво добро, не
отдавайте заслугата на себе
си. Единствено Бог трябва да

сте потъпквали под нозете си
Божията заповед и в сърцето
си сте мразели своя брат или
своя ближен? И какъв начин
сте намерили само, за да се
разтоварите? Бог ви изобличава в грях, че сте пропуснали да кажете вината на брат
си и извинявате и утешавате

та ви пазва. Ако грешащия
продължи упорито в грях, отнасяйте се към него нежно и
благо и го оставете на вашия
небесен Отец. Вие сте избавили душата си; грехът на такъв
човек не лежи повече върху
вас; вие не сте вече участник
в неговия грях. Но ако поги-

бъде възвеличен. Единствено
Бог е извършил всичко това.
„Вие сте се оправдавали за
това, че сте говорели лошо
за брат си или сестра си, или
ближния си пред други, преди да отидете при него и да
последвате стъпките, които
Бог е заповядал абсолютно.
Казвате: „Е, аз не бях разговарял с никой, докато накрая
вече не станах дотолкова обременен, че не можех повече
да се стърпя.” Но какво ви обремени? Не е ли ясното пренебрегване на собственото
ви задължение, на едно „така
казва Господ”? Вие се намирате под вината на греха,
понеже не сте отишли да кажете на провинилия се грешката му между вас и него самия. И ако не сте направили
това, ако не сте се покорили
на Бога, как няма да сте обременени, освен ако сърцето
ви не се е закоравило, докато

себе си, съгрешавайки, като
разказвате за грешките на
брат си на някой друг човек!
Това ли е правилният начин
да откупите спокойствие—
като извършите грях?
„Възможно е всички ваши
усилия да спасите грешащия
да се окажат безрезултатни.
Възможно е грешащите да ви
отплатят зло за добро. Възможно е по-скоро да се вбесят, отколкото да се убедят.
И какво от това, ако ви изслушат, без да има полза и продължат лошото поведение,
което са започнали? Това ще
се случва често. Понякога и
най-мекото и нежно изобличение няма да постигне никакъв ефект. В такъв случай
благословението, което сте
искали да получи другият,
последвайки пътя на правдата, като престане да върши
зло и се научи да върши добро, ще се върне в собствена-

не, кръвта му си остава върху
собствената му глава. . . .
„Отказвайте категорично да
слушате, макар и този, който
ви шушне, да се оплаква, че е
бил дотолкова обременен, че
няма как да не сподели. Има
защо да е обременен! – обременен е с една проклета тайна, която разделя приятели.
Идете, вие, обременени, и се
разтоварете от бремето си по
начина, който Бог е постановил. Първо идете и кажете на
брат си вината му между вас
и него самия. Ако това не успее, тогава вземете със себе
един или двама приятели и
му кажете в тяхно присъствие. Ако тези стъпки не помогнат, тогава кажете за това
на църквата. До знанието на
никой невярващ не трябва да
се свежда нито дори най-малката подробност по този въпрос. Да кажете на църквата
е последната стъпка, която
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трябва да се предприеме. Не
го разгласявайте на враговете на нашата вяра. Те нямат
никакво право на информация по църковни въпроси, да
не би да бъдат оповестени и
разгласени грешките и слабостта на Христовите последователи.”¹
„Не трябва да забравяме,
че нашите братя са слаби,
грешащи
простосмъртни
подобно на самите нас. Да
предположим, че даден брат
е победен от изкушението поради отсъствие на бдителност
и противно на принципната
линия на неговото поведение той е извършил някаква
грешка, какъв курс следва да
се предприеме спрямо него?
От Библията научаваме, че
хора, използвани от Бога за
извършване на велико и голямо дело, са извършвали
груби грехове. Господ не остави тези хора без изобличение и порицание, но Той не
отхвърли служителите Си.
Когато се покаяха, Той им
прости милостиво и им разкри присъствието Си, и си
послужи чрез тях.”²
„Помогнете на тези, които
са съгрешили, като им разкажете собствените си преживявания. Покажете как,
когато вие сте извършвали
грешки, търпението, любезността и отзивчивостта от
страна на вашите съработници са ви насърчили и обнадеждили.
„До съда никога няма да
разберем какво влияние е
оказало едно любезно, деликатно отношение към непостоянните, неразумните и недостойните.”³
„Имайте предвид, че нашето бреме трябва да бъде делото на възстановяване. Това
дело не трябва да се извършва по един горд, дипломатичен и майсторски начин. Не
казвайте с маниерничене:
„Имам правото и сега след36

ва да го упражня”, след което
върху съгрешилия да излеете
поток от обвинения. Извършете вашето дело на възстановяване „с кротък дух; внимавайки на себе си, да не би
ти да бъдеш изкушен.”
Работата, която е възложена спрямо нашите братя, не е
да ги отхвърляме, нито да ги
подтикваме към обезсърчение и отчаяние с думите: „Ти
ме разочарова, така че няма
да се опитвам да ти помагам.”
Този, който се изправя в пълния ръст на своята мъдрост
и сила, като да хвърли подтискаща сянка върху човек,
който е близо до отчаяние и
жадува за помощ, проявява
духа на фарисея и се загръща с дрехата на самоназначено достойнство. С този дух
той благодари на Бога, че не
е като другите и предполага,
че поведението му е достойно
за похвала, както и че е твърде силен, за да може да се изкуши. Но „който мисли, че е
нещо, когато е нищо, мами
себе си” Стих 3.”⁴
„Недейте се лъга; Бог не е
за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и
да пожъне. Защото, който сее
за плътта си, от плътта си ще
пожъне тление, а който сее за
Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотяга да
вършим добро; защото, ако
се не уморяваме, своевременно ще пожънем. И тъй, доколкото имаме случай, нека
струваме добро на всички, а
най-вече на своите по вяра”
(Галатяни 6:7–10).
Библиография
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Да не ни дотяга да
вършим добро; защото,
ако се не уморяваме,
своевременно ще
пожънем. И тъй,
доколкото имаме случай,
нека струваме добро на
всички, а най-вече на
своите по вяра”
(Галатяни 6:7–10).
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А

далеч от мене да се хваля
освен с кръста на нашия
Господ Исус Христос,
чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света” (Галатяни
6:14).
„Ако на грешниците се помогне
да погледнат сериозно към кръста, ако могат да получат пълна
представа за разпнатия Спасител, те ще осъзнаят дълбочината
на Божието съчувствие, както и
греховността на греха. . . .
„Смъртта на Христа доказва великата любов на Бог към човека.
Той е нашият залог за спасение.
Да се премахне кръста от християнина, би било равносилно на
това да се изличи слънцето от небето. Кръстът ни довежда по-близо до Бога, като ни примирява с
Него. С неумолимото съчувствие
на любовта, която може да има
един баща, Йехова
поглеж-

да към
страданието, което
понесе Неговият Син, за да
спаси расата от
вечна смърт
и ни приема
във Възлюбения.
„Без кръста човек
не би могъл да има
никакъв
съюз
с
О т е ц .
От кръста
зависи
всяка
н а ш а
надежда. От
него грее светлината на любовта
на Спасителя и когато в подножието на кръста грешникът поглежда нагоре към Този, Който
умря, за да го спаси, той може да
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Галатяни 6:12–18
тържествува с пълнота от радост,
понеже греховете му са простени. Падайки на коленете си пред
кръста, той достига до най-високото място, до което може да достигне човек.
„Чрез кръста разбираме, че небесният Отец ни обича с любов,
която е безкрайна. Тогава нима
е чудно, че Павел възкликна: „А
далеч от мене да се хваля освен
с кръста на нашия Господ Исус
Христос”? (Галатяни 6:14).
Наша привилегия е също да се
хвалим с кръста, привилегия е
за нас да се отдадем напълно на
Този, Който отдаде Себе си за нас.
Тогава, в светлината, която струи
от Голгота и осветлява лицата ни,
можем да продължим напред,
разкривайки тази светлина на
онези, които са в мрак.”¹

„Кръстът
стои сам по себе си
като великият център на
света. Той не си намира приятели, но си ги създава.”²
„Увисвайки на кръста, Христос
бе евангелието. И сега към нас
достига посланието: „Ето Божият
Агнец, Който отнема греховете на

света” (Йоан 1:29). Не ще ли задържат нашите църковни членове очите си приковани към един
разпнат и възкръснал Спасител,
в Когото са съсредоточени техните надежди за вечен живот? Това
е нашата вест, нашият аргумент,
нашата доктрина, нашето предупреждение към непокаяните,
нашето насърчение за страдащите и надеждата за всеки вярващ.
Ако успеем да събудим интерес в
умовете на хората, който да ги накара да приковат очи към Христос, можем да отстъпим встрани
и да ги помолим само да продължават да държат очите си приковани към Божия Агнец.”³
„Неговата струяща кръв, съкрушеното Му тяло удовлетворяват

изискванията на един нарушен
закон и така Той премоства бездната, причинена от греха. Той
пострада в плът, така че със Своето наранено и преломено тяло
да може да покрие беззащитния
грешник. Победата, спечелена
с Неговата смърт на Голгота, завинаги съкруши обвинителната мощ на Сатана над всемира и
смълча неговите обвинения, че

Издигане н
ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

себеотричането е невъзможно за
Бога, поради което е и несъществено за човешкото семейство.”⁴
„Исус вижда вината от миналото и изрича прощение, така че
не трябва да Го безчестим, като
се съмняваме в Неговата любов.
Това чувство за виновност трябва да се постави в подножието на
голготския кръст. Чувството за
греховност е отровило изворите
на живота и истинското щастие.
И така, Исус казва: „Положи
всичко това върху мене. Аз ще
поема твоите грехове; Аз ще ти
дам мир. Не пропъждай повече
себеуважението си, понеже съм
те изкупил с цената на собствената Си кръв. Ти си Мой. Аз ще укрепя твоята омаломощена воля;

Аз ще отмахна угризенията
ти за твоя грях.” Затова обърни благодарното си сърце, треперещо от несигурност, към Него и
се хвани здраво за надеждата, поставена пред теб. Бог приема твоето съкрушено, каещо се сърце
и ти предлага безплатно прощение. Той ти предлага да те осинови в Своето семейство, да помогне на твоята немощ със Своята

благодат и скъпият Спасител ще
продължава да те води стъпка по
стъпка, при което ти следва да
положиш ръката си в Неговата и
да Го оставиш да те води.
„Издирвайте скъпоценните Божии обещания. Ако Сатана бомбандира ума ви със заплахи, отвърнете се от тях и се прилепете
към обещанията и позволете на
душата си да се успокои в светлината им. Облакът сам по себе си е
мрачен, но когато се изпълни със
светлина, той придобива яркостта на златото, понеже Божията
слава почива върху него.”⁵
„Христос разпнат за нашите
грехове; Христос възкресен от
мъртвите; Христос възнесен нависоко като наш Ходатай— това
е науката

на
спасението, която трябва да научим и да
преподаваме. Това трябва да е
бремето на нашата работа.” 6
„Кръстът, кръстът; издигнете го
. . . и в самия акт на издигането му
ще се удивите, като откриете, че
самият той ви издига, той ви подпира. Във време на злощастие,

на кръста
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лишение и мъка той ще ви бъде
една сила и една подпорка. Ще
установите, че той се е надвесил,
целият с милост, жалостивост,
съчувствие и неизразима любов.”7
Защото в Христа Исуса нито
обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание. . . .
Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия
дух. Амин” (Галатяни 6:15, 18).
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Христос изкушаван
Бедстващ в глад и в злострадание,
в пустинята почти примрял–
Христос дойде за нашето спасение.
Останал сам! Що за печална самота!
Тогаз самият враг на Бога спотаено
приближи,
за да нашепва изкушения в светите уши.
В този миг представя всички подкупи за
сетивата,
дано би Го прелъстил във жертва там;
Но тез’ устни пребледнели
промълвяват:
„От Мен махни се, Сатана!”
Какво терзание надвисва на челото;
олюляващите Му нозе отказват да се
поклонят,
О, Исусе, докрай Ти бил си изкушаван,
но пак без грях!

Но там не свършиха страданията Твои:
и ето Те отново потънал в кървава
агония;
на този кръст, където Ти посрещна всяка
мъка моя;
Терзание и подсмих;
И онзи вик във самота,
що разкъса земя и небеса.
О, спомням аз сега всяко едно от Твоите
страдания
за да усетя предсмъртната агония
на печалта, която само грешници ще
понесат;
И така, единствено така да разбера
необятността на Твоята любов,
която моята вина забравя
и кара ме докрай да бъда Твой!
Хариет Кимбал

О Победител—Жертва! чуй зова наш;
ниско в нозете Ти припадаме грешащи;
Ужасени от греховете наши и от
страданията Твои!
Но Ти страдание понесе поради наш’те
грехове;
вината наша докара таз’ ужасяваща
борба на Теб;
И наш’та немощ в Теб врагът целеше да
надвие.
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