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ЗАКОНЪТ НА СВОБОДАТА
Защото, който опази це-

лия закон, а съгреши в 
едно нещо, бива виновен 

във всичко. Понеже Оня, Който 
е казал: "Не прелюбодействай", 
казал е също: "Не убивай", тъй 
че, ако не прелюбодействаш, 
а пък убиваш, станал си прес-
тъпник на закона. Така говорете 
и така постъпвайте като човеци, 
които ще бъдат съдени по зако-
на на свободата” (Яков 2:10–12).

Законът на Бога е отражение 
на Неговия красив, справедлив и 
съвършен характер. Тъй като Бог 
е любов, Неговият морален закон 
от десетте заповеди се основава 
върху съвършена любов. Това е 
основополагащият принцип на за-
кона. В резултат, никой не може 
да бъде истински щастлив, дока-
то се намира във вражда с този 
закон. Няма щастие, справедли-
вост, нито свобода извън негови-
те принципи. Той ни предпазва.

Хармонията на цялата вселена 
се определя от съвършеното по-
слушание към Божиите запове-
ди. Те са така дълбоки и широки, 
както техният божествен Автор 
и всички принципи, които се съ-
държат в тях, може да се обоб-
щят с една семпла дума: Любов.

Апостол Яков нарича Божия закон 
„закона на свободата.” Как е въз-
можно един закон, който забраня-
ва на хората да вършат, каквото по-
желаят, да бъде закон на свобода?

В Римляни 13 Павел заявява, че 
онези, които обичат ближните си, 
изпълняват Закона и обяснява, като 
цитира няколко заповеди във връз-
ка с любовта към нашите ближни.

Не прелюбодействай. Защо не?
Понеже обичаме ближните си, 

както себе си, а прелюбодей-
ството наранява хора. Не уби-
вай. защо не? Защото обичаме 

хората, така че не бихме искали 
да ги унищожим. Не кради. Защо 
не? От любов. Не пожелавай. 
Защо не? Пак от любов. „Любо-
вта не върши зло на ближния; 
следователно, любовта изпъл-
нява закона” (Римляни 13:10).

В 1 Коринтяни 13:1–8 апостолът 
дава едно красиво пояснение за 
любовта– изпълнението на зако-
на, като разяснява как наситина 
може да обичаме нашия ближен.

Духът на пророчеството раз-
яснява това по следния начин:

„Независимо колко големи са 
претенциите на един човек, ако 
сърцето му не е изпълнено с лю-
бов към Бога и към ближния, той 
не е истински Христов ученик. . . .

„Христоподобната любов тъл-
кува по най-благоприятен начин 
мотивите и действията на дру-
гите. Тя не излага на показ без 
причина погрешките им; не е не-
търпелива да чуе неблагоприят-
ни неща във връзка с човека, но 
по-скоро се старае да си припом-
ни добрите качества на другия.” 1

В Римляни 7 Павел казва, че 
законът е свят, праведен и до-
бър. Но същевременно призна-
ва, че той е роб на греха, който 
е „престъпване на закона.” Ако 
грехът представлява едно ужас-
но робство, то послушанието 
спрямо Божия закон е свобода.

Но законът не може да ни осво-
боди от робство. Основното пред-
назначение на закона за греш-
ника е да му разкрие истинското 
му положение спрямо Господа.

Свобода от греха е възможна само, 
като станем едно с Исус Христос.

Той каза: „Прочее, ако Си-
нът ви освободи, ще бъдете на-
истина свободни” (Йоан 8:36).

„Грехът може да триумфира, 
само като омаломощи ума и уни-

щожи свободата на душата. Под-
чиняването на Бога е възвръщане 
на истинското „аз”—на истинската 
слава и достойнство на човека. 
Божественият закон, спрямо който 
следва да се покоряваме, е „за-
конът на свободата” Яков 2:12.” 2

Всяка заповед на Бога предста-
влява същевременно и обещание. 
Например, когато Бог казва: Не 
убивай, не лъжесвидетелствай, не 
пожелавай, Той казва: Аз ще ти дам 
сила да не убиваш, да не лъже-
свидетелстваш, да не пожелаваш.

„Във всяка заповед или пред-
писание, дадено от Бога, има 
обещание в най-положителен 
смисъл, което стои в основата на 
заповедта. Бог е осигурил, как-
вото е необходимо, за да можем 
да станем като Него, така че Той 
ще го изпълни за всички, които 
не Му противодействат с една 
своенрава воля и така пречат и 
осиуетяват Неговата благодат.” 3

В този брой на Вестител на Ре-
формацията обясняваме няоки 
практически въпроси, свързани с 
шестте от Десетте заповеди чрез 
Христовата сила. Другите четири 
ще разгледаме в следващия брой.

„Призовани сме да живеем в 
свободата на евангелието, а не в 
слугуване на греха. Призовани сме 
да носим Христовото иго, което е 
истинската свобода, не свобода-
та да грешим и да не зачитаме 
най-ясното предписание на Божи-
ето Слово: „Ако Ме любите, пазете 
Моите заповеди” (Йоан 14:15).” 4 

Библиография
1 Деяния на апостолите, стр. 318, 319.
2 Животът на Исус, стр. 466.
3 Мисли от планината на 
блаженствата, стр. 76.
4 Ръкописи, т. 19, стр. 318.
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ДА ПОСТАВИМ 
НА ПЪРВО 

МЯСТО

СА ДОШЛИ 
ПЪРВИВалтер Лукич

ТЕЗИ, КОИТО 

Петата заповед се намира точно 
посредата на Десетте заповеди, 
написана с пръста на Създателя 
върху двете каменни плочи. Пър-
вите четири заповеди управля-
ват взаимоотношенията на всяка 
отделна душа с Всемогъщия, а 
последните шест–нашето взаи-
моотношение със съчовеците ни.  

При едно по-внимателно раз-
глеждане на петата заповед става 
ясно, че тази заповед реално пред-
ставлява една заповед, която пра-
ви преход подобно на свързващо 
звено между първите четири и дру-
гите пет. И наистина, тя управлява 
взаимоотношенията в човешко-
то семейство, но съдържа също 
принцип, който е здраво вкоренен 
в Божия суверенитет и Неговия 
върховен авторитет да създава за-
кони и да получава почит и слава.

Божественият произход 
и делегираният 
авторитет на човешкото 
семейство 

Петата заповед гласи следно-
то: „Почитай баща си и майка 
си, за да се продължават дни-
те ти на земята, която ти дава 
Господ твоя Бог” (Изход 20:12).

Всички ние лесно ще се съгла-
сим, че изричната цел на петата 
заповед е защита на човешкото се-
мейство. Но това не е единствена-
та заповед измежду десетте, която 
защитава семейството. Дори при 
един бърз поглед върху Десетте 
заповеди става ясно, че още три 
други заповеди защитават тази бо-
жествена институция, която произ-
хожда от времето на Едем. Седма-
та заповед „Не прелюбодействай,” 
както и десетата заповед „Не по-
желавай жената на ближния си” са 
в пряка протекция на семейството; 
също и осмата заповед „Не кради,” 
го защитава, само че индиректно.

Този силен акцент върху семей-
ството прави да се разбере ясно, 
че семейството има централно 
място в библейския начин на жи-
вот. Но не всяко семейство заема 
такова централно място - ста-
ва въпрос за семейството, което 
се намира под Божия авторитет. 
Според Библията произходът на 
човека и произходът на човеш-
кото семейство са неразривно 
свързани с Божието дело на сът-
ворението. „И Бог създаде човека 
по Своя образ; по Божия образ го 
създаде; мъж и жена ги създаде. И 

Бог ги благослови. И рече им Бог: 
Плодете се и се размножавайте, 
напълнете земята и обладайте я, 
и владейте над морските риби, 
над въздушните птици и над вся-
ко живо същество, което се дви-
жи по земята” (Битие 1:27, 28).

Като създаде първия човек, Бог 
видя, че Адам, първото човешко 
същество, се нуждаеше от дру-
гар: „Не е добре за човека да бъде 
сам; ще му създам помощник, 
подходящ за него” (Битие 2:18).

И Бог създаде един подходящ 
другар за Адам, една жена, плът 
от неговата плът и кост от негови-
те кости. Бог съюзи мъжа и жената 
в един перманентен, хетеросексу-
ален и моногамен брачен завет: 
„Затова ще остави човек баща 
си и майка си и ще се привърже 
към жена си, и те ще бъдат една 
плът” (Битие 2:24). Този семпъл, 
но изключително важен библей-
ски доклад полага фундамента на 
човешкото семейство. Той заляга 
също в основата на петата запо-
вед. Бог създаде мъжа и жената 
по Своя собствен образ; Той ги 
свърза в съюз на свещена брачна 
връзка; направи ги да могат да се 
плодят и им каза да се множат и 
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От този силен 
акцент върху 
семейството 

става ясно, че 
семейството е 
от централно 
значение за 
библейския 

начин на живот.

да напълнят земята с набожно по-
томство, което ще продължава да 
отразява Божия образ. По-ната-
тък Бог делегира на първите хора 
власт над земята, да я „обладаят” 
и да „владеят” над всяко създание.

Властта над земята беше пър-
воначално дадена на Адам и Ева 
като Божии представители, вклю-
чена в делегираната власт да се 
грижат за и да управляват Божи-
ето творение. В тази власт, каса-
еща създанието, се включваше 
власт над бъдещото потомство на 
Адам и Ева. Чрез бащина грижа 
за своето потомство, чрез бащи-
ни предписания и пример, както 
и чрез божествено възложен дълг 
върху децата да се покоряват на 
родителите си и да ги почитат, 
децата, родени на Адам и Ева, 
щяха да носят Божия образ и да 
изпълнят благородните Божии 
намерения за човешката раса.

От 19. столетие нататък тази 
централна роля на човешкото 
семейство, което се намира под 
Божия авторитет, се е повтаряла 
отново и отново, като е било и си 
остава обект на ужасяващи атаки. 
Еволюционната теория не раз-
глежда семейството като базова 
единица на човешкото общество, 
чийто произход и предназначение 
е определен от Бога при сътво-
рението. Еволюционната антро-
пология разглежда произхода на 
семейството в някакво предпола-
гаемо примитивно, почти животин-
ско минало и не с предназначение, 
определено му от Бога. Еволю-
ционният възглед за семейството 
се открива в „главното стадо” и 
„стария колективизъм.” Тази хума-
нистична перспектива разглежда 
семейството като „културно опре-
делена” социална форма. С други 
думи, идеята е, че семейството е 
изцяло един еволюционен продукт 
на човешката култура. Възгледът 
за семейството е фундаментален 
за всички хуманистични теории, от 
тези на Чарлз Дарвин, Карл Маркс 
и Зигмунд Фройд за по-голямата 
част, ако не и всички съвременни 
„научни” теории за обществото. 
Във всички тях семейството се 

разглежда като центрирано око-
ло човека и около обществото.

Фундаментите на петата 
заповед, центрирани 
около Бога

За разлика от еволюционната 
теория, фундаментален за пета-
та заповед е този възглед за се-
мейството, при който Бог стои 
в центъра, и такова семейство 
има следните характеристики:

Първо, семейството има произ-
ход и роля, в чийто център стои 
Бог. Семейството е част от Бо-

жието намерение за човечество-
то и неговата роля е да бъде за 
слава на Всемогъщия Създател 
и да направи хората способни да 
достигнат своето пълно разви-
тие по Неговия божествен образ, 
според както Бог възнамеряваше.

Второ, според Битие 1:27–30, 
Бог сътвори човешките съ-
щества да обладаят земя-
та и да упражняват власт над 
нея като Негови настойници.

Мъжът и жената, съпругът и съ-
пругата, заедно с техните деца, 
съставляват едно семейство и са 
определени да притежават земята 
за продължително време (непрес-
танно). Втората част от петата за-
повед ясно разглежда тази роля на 
притежатели, която има набожното 
семейство и неговото потомство:

„за да се продължават дните 
ти на земята, която ти дава Гос-

под твоят Бог.” Това е първата 
заповед с обещание (Ефесяни 
6:2). Това обещание за дълъг жи-
вот и притежаване на Обещаната 
Земя при условие на послушание 
спрямо Бога се е отнасяло първо-
начално за земния Ханаан, но в 
един втори и по-значим смисъл то 
се отнася за обновената земя. 1

Трето, упражняването на власт 
и притежание върху земята ясно 
включва отговорност и автори-
тет. Става въпрос за делегиран 
авторитет. Бог е поверил на ро-
дителите да упражняват Негова-
та власт над своите домочадия:

„До известна степен родителите 
имат право на любов и уважение, 
каквито не се дължат на никоя дру-
га личност. Самият Бог, Който им е 
възложил отговорност за душите, 
поверени на тяхна отговорност, е 
наредил през ранните години от 
живота родителите да стоят на 
мястото на Бога пред децата си. 
И този, който отхвърля подоба-
ващия авторитет на родителите 
си, отхвърля Божия авторитет.” 2

На никоя друга институция в об-
ществото не се позволява с ос-
нование да узурпира дадената от 
Бога власт, положена в човешкото 
семейство. В повечето съвременни 
общества се вижда ясно в по-малка 
или по-голяма степен едно прехвър-
ляне на авторитета от семейство-
то към държавата. Семейството и 
държавата си имат своята законна 
сфера на авторитет и границите 
между тези сфери не трябва да се 
размиват, нито да се престъпват.

Четвърто, заповедта казва: 
„Почитай баща си и майка си.”

. . .  „Този израз ни казва, че има 
взаимност в техния авторитет. Как-
то бащата, така и майката имат 
своя съответен дял в отговорност-
та, но също и еднаква законна 
претенция към почитта, уваже-
нието и любовта на техните деца.

От особено значение за набожно-
то обучение на децата е родители-
те да упражняват своя авторитет по 
подходящ начин. Особено в своето 
паднало състояние съпругът тряб-
ва да показва любов към съпру-
гата си, както и съпругата респект 
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да имат дял в обновената земя.”4
Задължението, поставено вър-

ху децата в тази заповед, е широ-
кообхватно, като се корени дъл-
боко в божествения авторитет.

Новият Завет преповтаря пета-
та заповед в следните стихове: 
„Деца, покорявайте се на родите-
лите си в Господа; „Почитай баща 
си и майка си,“ което е първата за-
повед с обещание (Ефесяни 6:1, 2). 
„Деца, покорявайте се на родите-
лите си във всичко, защото това е 
угодно на Господа” (Колосяни 3:20).

Естеството и характерът на това 
послушание е изразено с думите: 

са ги ръководели в годините на тях-
ното невръстно детство, като деца, 
като младежи, до зряла възраст и 
които сега са значително зависими 
от тях за мир и щастие. Библията не 
издава някакъв неопределен звук по 
тази тема; въпреки това, ученията 
й са значително пренебрегнати.”5

Но има още една, по-съществена 
причина, поради която е право да 
се почитат родителите: Родителите 
представляват пред децата си Божия 
авторитет—и като не почитат родите-
лите си, те не почитат Бога. „Вражда-
та на Сатана спрямо Божия закон го 
е подбудила да воюва срещу всяко 
предписание на Декалога. Принци-
път за синовната обич и послушание 
е тясно свързан с великия принцип 
на любов и вярност към Бога. Подце-
няването на родителския авторитет 
скоро ще доведе до подценяване на 
Божия авторитет. Ето защо Сатана 
полага усилия да отслаби задължи-
телния характер на петата заповед.”6

Задължението да се покоряваме на 
родителите се ограничава единстве-
но от формулираните от Бог заповеди.

Когато заповедите на родители-
те противоречат на Божиите запо-
веди, децата следва по-скоро да 
се покоряват на Бога: „Когато де-
цата имат невярващи родители и 
техните заповеди противоречат на 
Христовите изисквания, тогава, кол-
кото и да е болезнено, те трябва 
да се покорят на Бога и да се до-
верят на Него за последствията.”7

 Както за деца, така и за 
възрастни

Задължението да почитаме и 
да се покоряваме на родители-
те постановява принципа не само 
да почитаме и уважаваме, но и да 
оказваме лична подкрепа и грижа 
на възрастните и безпомощните 
родители, както и на тези, на кои-
то Бог е делегирал власт: „Петата 
заповед изисква децата не само 
да отдават уважение, покорство и 
послушание на родителите си, но 
наред с това да им оказват любов 
и нежност, за да облекчават гри-
жите им, да пазят репутацията им, 
да им помагат и да ги утешават 
на старини. Заповедта повелява 

към своя съпруг. Съпругът трябва да 
се подчинява на Христос като своя 
глава, а съпругата на своя мъж като 
нейна глава (Ефесяни 5:23). Тях-
ната любов и страх от Бога, както 
и взаимната им любов и уважение 
един към друг следва да вдъхновят 
любов и уважение в техните деца:

„Най-добрият начин да обучим де-
цата си да уважават своите баща и 
майка е да им дадем възможност да 
наблюдават как бащата оказва неж-
но внимание на майката, а майката 
отдава почит и голямо уважение на 
бащата. Именно като наблюдават 
любов в своите родители, децата 
биват довеждани дотам, че да се по-
коряват на петата заповед и да обър-
нат внимание на наставлението: 
„Деца, покорявайте се на родителите 
си в Господа: защото това е право.”3

Във Второзаконие 5:16 петата за-
повед се представя някак-си по-раз-
ширена: „Почитай баща си и майка 
си, според както ти заповяда Господ 
твоят Бог, за да се продължат дни-
те ти и да благоденстваш на земя-
та, която Господ твоят Бог ти дава.”

Тази заповед носи едно значител-
но обещание на послушните - обе-
щанието за живот и благоденствие. 
Обещанието за живот, което се съ-
държа в тази заповед, съответства 
на обещанието за живот, дадено на 
тези, които пазят Господните пове-
ления и заповеди (Второзаконие 
4:40). Освен това, важността на пе-
тата заповед се подчертава с факта, 
че е поставена редом със съботната 
заповед в Левит 19:3: „Да се боите 
всеки от майка си и от баща си; и 
съботите Ми да пазите. Аз съм Гос-
под вашият Бог.” Съботата и бракът 
(семейството) са двете институ-
ции-близнаци, които Бог учреди и бла-
гослови при сътворението на света.  

Божието благословение 
все още очаква нашия рес-
пект към тези институции.

Деца, които не почитат и не са по-
слушни на родителите си, не само 
че лишават себе си от временните 
благословения, но ще бъдат лише-
ни от наследството на вечния живот: 
„Деца, които не почитат и не са по-
слушни на родителите си, и не зачи-
тат техния съвет и указания, не могат 

„в Господа.” Почитта и послушание-
то, което децата дължат на роди-
телите си, трябва да бъде религи-
озно. Това не е служба, отдадена 
от страх или от естествена при-
вързаност. Основанието за послу-
шанието на децата се изразява в 
думите: „понеже това е право”, как-
то и „това е угодно пред Господа.”

Това е така не поради характера на 
родителя, нито заради неговата или 
нейната любезност, нито на основа-
ние някаква изгода, но защото е право.

Защо е право да почитаме и да се 
покоряваме на родителите си? Ду-
хът на пророчеството посочва някол-
ко причини. Ето две от тях: Децата са 
задължени на родителите си, понеже 
те са  вложили много лични усилия и 
значителни средства, за да ги отгле-
дат. „Божието слово е пълно с пред-
писания и съвети, повеляващи рес-
пект към родителите. То внушава на 
младите свещеното задължение да 
обичат и да се грижат за онези, които 



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  7

също така уважение към минист-
ри и управници, и всички други, 
на които Бог е делегирал власт.”8

Не съществува ограничение за 
време или място относно наше-
то задължение към родителите: 
„Нашето задължение към родите-
лите не престава никога. Любовта 
ни към тях, както и тяхната към 
нас, не се измерва с години на по-
слушание, така че отговорността 
ни никога не може да отпадне.”9

Нека цитираме от вдъхновените 
писания едно конкретно задълже-
ние на петата заповед, което се въз-
лага на децата. Става дума за избо-
ра на доживотен партньор. Редно ли 
е един млад човек да си избере за 
бъдещ съпруг/а личност, срещу коя-
то неговите набожни родители са 
го/я посъветвали да не се свързва?

Ето и боговдъхновеният съвет:
„‘Трябва ли родителите,’ питате 

вие, ‘да подбират партньора ви, без 
да зачитат ума и чувствата на своя 
син или дъщеря?’ Аз ще форму-
лирам въпроса така, както следва 
да се зададе: Редно ли е син или 
дъщеря да си подберат партньор, 
без преди това да са се допитали 
до своите родители, когато такава 
стъпка неизменно ще засегне щас-
тието на родителите, ако те имат 
някаква привързаност към децата 
си? И редно ли е това дете, неза-
висимо от съвета и умоляванията 
на родителите си, да упорства да 
последва своя път? Отговарям ка-
тегорично: Не; не, освен ако нико-
га не се жени. Петата заповед за-
бранява такъв път. „Почитай баща 
си и майка си: за да се продължат 
дните ти на земята, която ти дава 
Господ Твоят Бог.” Това е заповед 
с обещание, което Господ ще из-
пълни със сигурност за тези, кои-
то се покорят. Мъдрите родители 
никога няма да изберат партньори 
за децата си, без да се отнесат с 
респект към техните желания.”10

Нашият съвършен 
Образец

Петата заповед беше на прицел 
в дните на Исус. Равинският юдаи-
зъм постепенно разви много тради-
ции, които помрачиха значението 

и парализираха приложението на 
петата заповед. За да заобиколят 
изискванията на ясната заповед 
относно грижата за родителите, 
равините създадоха сложни за-
конови правила, така че да могат 
да направят оброк за определен 
имот или средства за храма, из-
ползвайки думата „Корбан” (пода-
рък), като така уж избягват задъл-
жението на петата заповед да се 
погрижат за бедните си родители:

Исус изобличи: „Хубаво! Вие осу-
етявате Божията заповед, за да 
спазите своето предание! Защо-
то Моисей рече: „Почитай баща 
си и майка си“ и: „Който злослови 
баща или майка, непременно да се 
умъртви“. Но вие казвате: Ако рече 
човек на баща си или на майка си: 
Това мое имане, с което би могъл да 
си помогнеш, е курбан, сиреч, пода-
рено Богу, това прави разлика; вие 
не го оставяте вече да стори нищо 
за баща си или за майка си. И тъй, 
осуетявате Божието слово заради 
вашето предание, което сте преда-
ли, и вършите много такива неща 
подобни на това” (Марк 7:9– 13).

Христос съвсем ясно потвърди 
отново задължението на децата по 
реда на петата заповед да се погри-
жат за родителите си, като обяви за 
невалидно измисленото от човека 
правило, че един дар за храма би 
могъл да послужи като основание 
за освобождаване от това задъл-
жение. Относно тези човешки тра-
диции Христос каза: „напразно Ми 
се кланят, като преподават за уче-
ния човешки заповеди” (Марк 7:7).

Чрез собствения Си пример 
Христос потвърди задължението 
на децата да се грижат за своите 
възрастни и зависими родители. 
Когато Христос умираше на кръ-
ста, Неговата съкрушена майка 
стоеше там заедно с някои дру-
ги жени, наблюдавайки ужасната 
сцена. В най-голямата Си агония 
Христос не забрави нуждите на 
Своята земна майка. Той поглед-
на към Йоан, един от най-близки-
те Му последователи, и му каза: 

„А Исус, като видя майка Си и уче-
ника, когото обичаше, който стоеше 
близо, каза на майка Си: Жено, ето 

син ти! После каза на ученика: Ето 
майка ти! И от онзи час ученикът я 
прибра у дома си” (Йоан 19:26, 27).

Заключение
В нашия ден и век, и особено за 

Божия народ на остатъка е крайно 
необходимо да възстановим истин-
ското значение на петата заповед и 
да демонстрираме това значение 
в един добре уреден семеен жи-
вот. Истинските реформатори на 
последното време са представени 
като делото на великия пророк Илия:

„Помнете закона на слугата ми 
Моисея, който му заповядах в Хо-
рив за целия Израил, сиреч, по-
веленията и съдбите. Ето, Аз ще 
ви изпратя пророк Илия, преди 
да дойде великият и страшен ден 
Господен; и той ще обърне сърце-
то на бащите към чадата, и сър-
цето на чадата към бащите им, 
да не би да дойда и поразя земя-
та с проклетия” (Малахия 4:4–6).

Делото на реформа в края на 
времето не може да се осъществи, 
ако Божият закон, който Бог даде 
на Мойсей на планината Хорив 
(или Синай), не се помни и не бъде 
възстановен, така че да заема пра-
вилно отреденото му място. Специ-
фичното дело, поверено на онези, 
които съставляват Илия в края на 
времето, ще включва обръщането 
на сърцата на бащите към децата, и 
обратно. Това е едно дело на прими-
рение, което се основава на петата 
заповед и на познаването на Божия 
характер на любов. Само онези ро-
дители и деца, които са преживели 
Божията опрощаваща любов, мо-
гат да станат истински помирени.

Нека това бъде опитност-
та на всеки родител и дете! 
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Независимо какво 
се върши, трябва да 
се извърши с такава 
точност и грижливо 
усърдие, което ще 

подлежи на проверка.

Пестеливост и стриктна 
честност

Във всеки един отдел на тази ин-
ституция липсва грижа и пестели-
вост. Губи се много, което би могло 
и би трябвало да бъде спестено. 
Много от тези загуби са причинени от 
пренебрегването на малките неща. 
Работниците са считали за свое за-
дължение да обръщат внимание на 
по-големите отговорности, но от вни-
манието им всеки ден убягват стоти-
ци  неща, за които никой не се грижи; 
така се оказва, че натрупаната за 
една година загуба никак не е малка. 
Това е един от особените недостатъ-
ци, който съществува в Санаториума.

Помощниците в Санаториума не 
трябва да се чувстват свободни да 
си присвояват за лична консумация 
хранителните артикули, които се 
осигуряват на пациентите. Особено 
силно е изкушението да си позво-
ляват неща, допустими само за но-
вопостъпилите,  които постепенно 
трябва да бъдат доведени да попра-
вят зловредните си навици. Служи-
телите нямат право да се почерпват 
от никакви кракери, ядки, стафиди, 
фурми, захар, портокали, нито пло-
дове; понеже, на първо място, като 
ядат тези неща между храненията, 
каквато е всеобщата практика, те ув-
реждат храносмилателните органи, 
а също така, хората, които участват 
в тези неща, вземат от това, което 
не е тяхно. През устните не трябва 
да минава никаква храна между ре-
довните хранения. Те са постоянно 
изправени пред изкушението да оп-
итват храната, с която обслужват; 
ето една отлична възможност да 
спечелят контрол над апетита си. Но 
храната изглежда твърде изобилна, 
така че забравят, че в парично изра-
жение тя е равностойна на голяма 
цифра. Един тук, друг там, се отда-
ват, без да се замислят, на навика 
да опитват и да се почерпват, докато 
накрая си въобразяват, че като пра-
вят така, не извършват реален грях. 
Всички трябва да се пазят, да не би 
да поддържат такъв възглед по този 
въпрос, тъй като така съвестта губи 
своята чувствителност. Някой може 
и да разсъждава: „Малкото, което 
взех, не струва нещо особено;” но 

въпросът към целта е: Дали малко-
то количество смекчава греховност-
та на действието? А също, малкото, 
което един човек взема, може и да 
не струва нещо особено; но когато 
петима действат на същия принцип, 
вземат се пет малки неща. А после 
десет, двадесет, още повече може 
да продължават по същия начин, до-
там, че всеки ден служителите може 
да си присвояват в собствена вреда 
много малки неща, които не са имали 
никакво право да пипат. Множество 
малки неща правят едно голямо в 
края. Но най-голямата загуба пре-
търпяват тези, които се отклоняват; 
тъй като нарушават принципите на 
правото и се научават да гледат на 

не биха счели за честно, ако рабо-
теха отделени от другите. Щяха да 
имат по-голям респект към собст-
вената си репутация, отколкото да 
се провинят в някое от така нарече-
ните малки неща. Човек, нает като 
служител в един частен дом, не би 
посмял да извърши такива волности 
с имота на работодателя си, каквито 
си позволяват в Санаториума. По-
мощниците се повлияват помежду 
си в извършването на неправомер-
ни неща; при това не осъзнават, че 
като си угаждат, вършат нередност 
с едно от Божиите средства и осака-
тяват силите си. Фактът, че няколко 
души вършат едно и също нещо, не 
смекчава вината им. Самото деяние 
е нередно, независимо дали е извър-
шено от мнозина, или от малцина.

Тези, които са наети като служите-
ли в нашия Санаториум, в много от-
ношения имат максимални предим-
ства да формират правилни навици. 
Никой няма да бъде поставен извън 
обсега на изкушението; понеже във 
всеки характер има слаби места, кои-
то са застаршени при връхлитане на 
изкушение. Хората, които започват 
да не обръщат внимание на постъп-
ките си, ще констатират, че преди 
да се осъзнаят, ще са изпаднали в 
опасността на мрежата, от която не е 
възможно да се измъкнат сами. Все-
ки трябва да има твърдия принцип 
да бъде верен и честен. Независимо 
дали е богат, или беден, независимо 
дали има приятели, или ще остане  
сам, каквото и да дойде, той тряб-
ва твърдо да реши, с Божията сила, 
че никое влияние няма да го отведе 
дотам, че да извърши и най-малкото 
нередно нещо. Всеки лично и всички 
трябва да осъзнаят, че до известна 
степен от всеки поотделно зависи до-
колко успешен ще е Санаториумът.

Христос се противопостави и устоя 
на Сатана заради нас. Ние имаме 
примера на нашия Спасител, за да 
укрепява нашите слаби намерения 
и решения; но независимо от това, 
някои ще паднат от изкушенията на 
Сатана, при това няма да паднат 
сами. Всяка душа, която не успее 
да получи победата, завлича и дру-
ги надолу чрез своето влияние. Тези, 
които не успеят да се свържат с Бога 

закононарушението в малките неща 
така, сякаш няма закононаруше-
ние. Те забравят думите на Христос: 
„Верният в най-малкото е верен и в 
многото; а неверният в най-малкото 
е неверн и в многото” (Лука 16:10).

Когато се полагат усилия за кори-
гиране на такава практика, това като 
цяло се възприема като въпрос на 
стиснатост от страна на управители-
те; така че някои няма да направят 
никаква промяна, но ще продължа-
ват да закоравяват съвестта, докато 
прегори като от горещо желязо. Те 
възстават срещу всякакво ограниче-
ние, като постъпват и действат пред-
извикателно, сякаш правата им са 
били засегнати. Но Бог гледа на тези 
неща като на кражба, такъв е и до-
кладът, който бива отнасян на небето.

Небесните ангели имат една 
по-широка и по-възвишена сфе-
ра на действие в сравнение 
с  нас; но каквото е парвилно за 
тях, същото е правилно и за нас.

В институция, каквато е Санато-
риумът, където мнозина се трудят 
заедно, някои ще правят това, което 
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и да получат мъдрост да рафинират 
и издигнат собствения си живот, ще 
бъдат съдени за доброто, което са 
можели да извършат, но не са успели, 
тъй като са се задоволили с един зе-
мен ум и приятелство с неосветените.

Когато моят водач ме развеждаше 
из различните апартаменти, липсата 
на пестеливост навсякъде ме наскър-
би дълбоко; понеже бях съвсем наяс-
но със заема, изплащането на който 
тежеше на институцията. Дребната 
нечестност, егоистичното пренебрег-
ване на дълга бяха отбелязани от 
записващия ангел. Прахосването, до-
пускано тук и там в продължение на 
година, отбелязваше една значител-
на сума. Голяма част от това може да 
се спести от помощниците; но всеки 
ще каже: „Не е моя работа да се гри-
жа за тези неща.” Биха ли отминали 
тези неща с такова безразличие, ако 
самите те биха претърпели загуба?—
Със сигурност не; щяха да знаят мно-
го добре какво трябва да направят, и 
как трябва да го направят; но съвсем 
различно стоят нещата, когато това 
принадлежи на институцията. Това е 
плод на егоизъм и се отбелязва сре-
щу имената им в колоната „егоизъм.” 

Някои са работели вярно, докато 
други са си вършели работата ме-
ханично, сякаш не са по никакъв 
начин заинтересовани, освен да я 
свършат, колкото се може по-бързо. 
Те пренебрегват реда и грижливото 
усърдие, тъй като наблизо няма ни-
кой, който да ги наблюдава и да из-
рази критика към работата им. Срещу 
имената им се записва „невярност.”

Вярност в работата
Помощниците би трябвало да вземат 

Исус със себе си във всяко направле-
ние на своя труд. Независимо какво се 
върши, трябва да се свърши с точност 
и грижливо усърдие, което ще подлежи 
на проверка. Сърцето трябва да е в са-
мата работа. Вярността е също толкова 
съществена при миенето на съдовете, 
забърсването на подовете и извършва-
нето на камериерската работа, както 
при грижата за болните или предписва-
нето на вани. Някои може да останат с 
впечатление, че работата им не е обла-
городяваща; но това е именно каквато 
самите те избират да я направят. Един-

ствено те са способни да принизят или 
да извисят своето занятие. Да можеше 
всеки безделник да бъде убеден да 
се труди за насъщния си; понеже ра-
ботата е благословение, а не прокля-
тие. Прилежният труд ще предпази от 
множество капани на Сатана, който 
неизменно ще намери някоя беля, с 
която да ангажира безделните ръце. 

Никой от нас не бива да се срамува 
от работа, колкото и малка и слугин-
ска да изглежда тя. Трудът облагоро-
дява. Всички, които се трудят с глава 
или ръце, са работещи мъже и жени; 
и всички извършват задължението си 
и почитат религията си също толкова, 
когато работят в пералнята или мият 
машините, колкото когато са на съве-
щание. Докато ръцете са ангажира-
ни в най-обикновен труд, умът може 

голяма степен от вярността в изпълне-
ние на задълженията именно и точно 
на мястото, където Бог ги е поставил.  

Съвършенството на Божието дело 
се вижда ясно в най-малкото насеко-
мо, също както и в царското животно. 
Душата на малкото дете, което вярва 
в Христос, е също толкова скъпа в Не-
говите очи, колкото са ангелите около 
Неговия престол. „Затова бъдете съ-
вършени, както е съвършен вашият 
Отец” (Матей 5:48). Също както Бог е 
съвършен в Своята сфера, така може 
да бъде и човекът в своята сфера. 
Всичко, което ръката намери да извър-
ши, трябва да го извърши с грижливо 
усърдие и експедитивност. Вярността 
и честността в малките неща, изпъл-
нението на малките задължения и мал-
ките дела на любезност ще направят 
пътеката на живота бодра и радостна; 
а когато приключи работата ни на земя-
та, всяко едно от малките задължения, 
извършвано с вярност, ще се цени ви-
соко като скъпоценен камък пред Бога.

Ако тази институция е това, което Бог 
е определил да бъде, като Негов ин-
струмент тя не трябва да копира никоя 
институция на тази земя по практики 
или морално състояние. Тя ще стои 
като една особена институция, упра-
влявана и контролирана по библейския 
стандарт.  Никой мотив няма да има 
достатъчна сила да накара ангажира-
ните тук да се поместят от правата ли-
ния на дълга. Тя ще бъде реформатор-
ска във всичките си учения и практики. 
Няма да има съюзяване в тясна хармо-
ния със света, за да се получи светско 
покровителство. Ако Исус управлява 
като глава в Санаториума, ще се на-
блюдава едно по-голямо и по-ясно раз-
граничение от света. Удоволствието не 
може да прилъже от пътя на справед-
ливостта. За онези, които са под кон-
трола на Божия Дух, няма да се види 
да търсят собственото удоволствие и 
забавление. Те ще отговорят на пред-
писанието: Излезте отсред тях и отде-
лете се, не се допирайте до нечисто и 
не участвайте по никакъв начин в греха. 
Те ще се стремят да достигнат високия, 
чист, благороден, извисен стандарт, из-
дигнат от нашия Господ Исус Христос. 
В Своите практики, пътища и маниери 
светът не ще има никаква привлекател-
ност, за да ги подлъже от пътя на дълга.

да се извиси и облагороди с чисти и 
свети мисли. Когато някои от работ-
ниците изявят липса на уважение 
към религиозните неща, трябва да се 
отстранят от работа. Нека никой не 
смята, че институцията зависи от него.

Помощниците, които са служели 
най-отдавна в нашия Санаториум, 
сега би трябвало да бъдат отговорни 
работници, на които може да се раз-
чита на всяко място, верни на дълга 
както компасът сочи към полюса. Ако 
бяха използвали възможностите си по 
правилен начин, сега можеше да имат 
симетрични характери и дълбока, жива 
опитност в религиозните неща. Но мно-
зина от тези работници са се отделили 
от Бога. Религията стои на заден план. 
Тя не представлява един изработен 
отвътре принцип, скъпо пазен, къде-
то и да отидат, в каквото и общество 
да бъдат хвърлени, действайки като 
котва за душата. Желая всички работ-
ници да размислят внимателно, че ус-
пехът в този живот, както и успехът да 
се спечели бъдещия живот, зависи до 
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РАЗБИРАНЕ НА
МОРАЛНАТА 

ЧИСТОТА
Извадки, адаптирани от  „Тържествен апел” от Джеймс Уайт

Какво представлява 
нечистотата

Нечистотата [наричана в мина-
лото „отсъствие на целомъдрие”] 
включва всяко действие, било 
то на тялото или на ума, което е 
забранено от седмата заповед. А 
всичко, което се забранява от сед-
мата заповед, може да се катего-
ризира под две основни графи:

    1. Нечистота на ума.
    2. Нечистота на поведението.

Умът
Под нечистота на ума се раз-

бира зачеването на нечистота 
в ума, подхранването на нечис-
то желание. Всеки грях произ-
лиза в ума. Седмата заповед, 
подобно на всяка друга, се от-
нася за „мислите и намерени-
ята на сърцето” (Евреи 4:12).

. . . „Всеки, който погледне на 
жена, за да я пожелае, е извър-
шил прелюбодейство с нея в 
сърцето си” (Матей 5:28). Това се 
потвърждава и от друг стих, който 
казва: „От сърцето произлизат. . . 
прелюбодейства” (Матей 15:19).

Поведението
Под нечистота на поведение-

то следва да разбираме прояв-
лението на нечистота по някой 
от различните начини, които 

следват като развитие на гре-
ховните мисли, като например: 

1. Нечист разговор, писане, по-
гледи и жестове. „Речта е огледало-
то на душата.” Ето защо „от думите 
си ще се оправдаеш и от думите си 
ще се осъдиш” (Матей 12:37). Но 
погледите, писането, жестовете и 
т.н., които не са нищо друго, ос-
вен заместител на думите и езика, 
са, подобно на тях, способни да 
послужат на греха; ето защо и те 
подлежат на същия основен закон.

Нечистотата в Божиите 
очи

Колкото и да е отвратителна и 
гнусна в очите на добрите мъже, 
нечистотата е безкрайно по-от-
вратителна и гнусна в очите на 
Бога. Това става достатъчно ясно 
от поведението на божественото 
Същество към нея. Забележител-
ното място, на което Той даде за-
кона, който я забранява—като я 
написа заедно с още девет други 
върху каменни плочи за всемир-
ното управление на човека—както 
и одобрението, което бе положил 
върху нея—като го провъзгласи 
сред най-тържествени и ужася-
ващи символи на божественото 
присъствие, които светът е ви-
джал някога—тези съображения 
дават съвсем ясно да се разбе-

ре, че Бог гледа на нечистотата 
с крайно отвращение и погнуса.

Това становище обаче нами-
ра допълнително доказателство 
във факта, че навсякъде както в 
Стария, така и в Новия завет не-
чистотата става отново и отново 
обект на порицание с език, изра-
зяващ най-голямо отвращение. 
Няма друга форма на грях, сре-
щу която хората да са по-често и 
по-сериозно предупреждавани. . . .

Причини за нечистота:

    1. Покваряване от 
ранните години

Трябва да отбележим лошото 
възпитание като причина за не-
чистота. Децата се раждат в едно 
напълно необразовано състояние. 
Те не знаят абсолютно нищо, дока-
то не научат нещо. И така, под въз-
питание имаме предвид подаване-
то на знание към ума по всякакъв 
възможен начин. И така, ако умът 
може да се сравни с един бял, 
неопетнен лист хартия, то запис-
ването и отпечатването на идеи 
върху него се нарича възпитание. 
Поетът го е казал много добре:

„Това обучение формира общия 
ум;” и със сигурност има много 
общо с формирането на моралния 
характер. Под лошо възпитание     
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Навиците на уседналия живот, който не 
се облекчава с упражнение, засилват 

наклонностите към нечистота. Упражнението е 
законът на човешката конструкция.

/образование/ имаме предвид из-
пълването на ума с лоши идеи . . . 

Павел казва, че „лошите дру-
гари [общувания] покваряват до-
брите нрави.” Веднага, щом се 
роди едно дете, то започва да 
бъде обект на „лоши комуника-
ции,” т.е. бива поставено в общу-
ване с един зъл, чувствен свят. А 
това, че нравите се покварят по 
този начин, често се е доказвало, 
още докато детето е било в ръце-
те на медицинската сестра, и то 
по един съвсем сериозен начин. 

Известно е, че като оправят 
децата, за да ги научат да не 
плачат, медицинските сестри 
им дават идея, която е послед-
вала в навика на тайния порок. 
Това, ще каже читателят, е без-
спорно преждевременно възпи-
тание. Но при все това, доклад-
ваните такива случаи са много.

Нека читателят отсъди за себе 
си колко такива случаи не са 
докладвани. В такива случаи, 
жертвите с фатално преждевре-
менно развитие, живеят, само 
за да се влачат, освен ако не бъ-

дат спасени по силата на някое 
влияние, което не би могло да 
бъде нищо друго, освен чудо.

2. Омърсяващо влияние
Обществото на нечисти родите-

ли възпитава децата на нечистота. 
Изненадващо е да се види колко 
рано детето прихваща чертите от 
характера на родителя. Родител-
ската връзка е така тясна, че е 
съвсем невъзможно да се избегне 
това. Погледите, жестовете, думи-
те, намеците, първоначално зага-
дъчни за детето, скоро биват раз-
гадани от неговия малък разсъдък. 
Децата слушат на всеки един от 
етапите на своята ранна възраст; 
усмивката на одобрително безраз-
личие, с която родителят говори за 
проявления на похотливост, когато 
такива са изложени на показ в об-
ществото, много скоро се прехвър-
ля в малкия слушател; от което, 
разбира се, детето заключава, че 
това не може да е много нередно, 
след като се посреща с усмив-
ка, и така се научава да гледа на 
тези постъпки без отвращение. 

А освен всичко, децата общуват 

постоянно с по-големите от тях, от 
ранно детство, през юношеските 
си години, до зрялост. А това об-
щуване е толкова интимно, че като 
правило това, което е известно на 
един, е известно на всички, и това, 
което върши един, са изкушени да 
вършат всички. И така, чрез тази 
последователност от връзки на об-
щуване, всеки похотлив възрастен 
неизбежно упражнява похотливо 
влияние до самите ясли. И така, 
докато едно инструктирано дете 
самото то се превръща в инструк-
тор, и наистина, докато всяко дете 
е както ученик, така и учител - по-
лучавайки уроци от по-големите и 
преподавайки ги умело на по-мал-
ките - никак не е чудно, че процесът 
на възпитанието напредва толкова 
бързо. И когато това възпитание 
има чувствен характер, защо да се 
смята за изненадващо, че някои 
от формите на нечистота се сре-
щат още в най-ранно детство . . . 

3. Осъзнатост за 
опасностите в училище

Децата в училище се възпита-
ват понякога повече в нечистота 
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Децата трябва 
да бъдат учени 
колко е важно 

да разпознават 
между добро 
и зло, както и 

последиците от 
тях.

от лошите другари, отколкото в 
праведност от подходящите учи-
тели. Но дори образованието, 
подходящо за дадено училище, 
се оказва понякога много небла-
гоприятно за целомъдрието. Дори 
и там умът е губил понякога ба-
ланса си чрез постоянни усилия 
да се изцежда интелекта дотолко-
ва, че това е ставало за сметка и 
чрез пренебрегване на моралните 
възгледи. Когато човек се е от-
давал постоянно на животински-
те си наклонности, той израства 
чувствен и подобен на животно.

4. Реформиране на 
умствените избори

Забелязваме, че невежеството 
е една от причините за нечистота. 
Невежеството по отношение на 
това колко големи са изискванията 
на закона относно целомъдрието 
е негативна причина за плачевно 
увреждане. За мнозина е нещо 
съвсем ново, че този закон изис-
ква един целомъдрен ум, както и 
целомъдрени думи и действия. 
На много от най-възрастните днес 
им е неизвестно, че практикува-
нето на тайния порок е забранено 
от този закон. А мнозина, които 
смятат тайния грях за нереден, 
не виждат нищо нередно в по-
дхранването на любовни блянове 
и похотливо фантазиране.  А още 
повече са тези, които нямат идея, 

че крайностите в брачния живот 
са също забранени от този закон. 
Както вече видяхме, последици-
те от това невежество са, точно 
каквото може да се очаква - един 
става умствен прелюбодеец, друг 

е онанист (себезадоволяващ се), а 
трети практикува законна брачна 
чувственост  - и тримата от които 
смятат себе си за невинни в прес-
тъпването на един ясно разкрит за-
кон! И така, предвид тези обстоя-
телства, дали има някой, който да 
се учудва защо нечистотата се раз-
пространява толкова шеметно?. . .

5. Избягване на 
уседналия тип живот

Уседналите навици, които не се 
облекчават с достатъчно упраж-
нение, увеличават склонностите 
към нечистота. Упражнението е за-
конът на човешката конструкция.

6. Пазене на очите
Лошите книги, изображения и др. 

са причина, която мощно възбужда 
похотливост. Никой никога не е ос-
порвал заявлението на апостола, 
че „лошите другари покваряват до-
брите нрави.” Не се подлага също 
под въпрос старата поговорка, че 
„човек се познава по компанията, 
с която се свързва.” Но общува-
нето с лоши книги не по-малко, 
отколкото с лоши хора, покварява 
добрите нрави. Така че си струва 
да се формулира поговорка, че 
човек се познава по книгите, кои-
то чете. Книгите са хора. Не хора 
от хартия, но хора на хартия. А 
тези хора повлияват характера на 
читателите, също както хората от 
плът повлияват характера на дру-
гарите си. Покажи ми книгите на 
даден човек, книгите, които той си 
избира, и аз ще ти покажа самия 
човек. Остави ме да контролирам 
четивата на едно подрастващо 
поколение, и аз ще мога да проро-
кувам. Лошата книга е лоша връз-
ка; добрата книга е добра връзка. 
Чувствените книги имат голямата 
склонност да правят чувствени 
читатели. Много читатели на ро-
мани знаят това, а същото ще го 
признае и всеки откровен, мислещ 
човек. [А днес това е още по-вяр-
но, при наличие на бърз достъп 
до филми, видео филми и  DVD 
материали, които циркулират.] . . .

Когато умът и тялото не са впрег-
нати, както трябва, и човекът жи-
вее без достатъчна цел, един вид 

отпусната безсъдържателност за-
владява системата, времето ми-
нава бавно и той започва да ми-
сли, че липсата на ангажираност 
е липса на щастие. Неспокойното 
въображение започва да броди из 
сферите на чувствеността, тър-
сейки удоволствие. То се наслаж-
дава сред любовта на собственото 
си творение и скоро вкарва сис-
темата под силни похотливи вли-
яния. Тъй като висшите чувства 
на душата не намират цели, които 
са достойни да бъдат ангажирани, 
нисшите чувства - естествените 
предразположения - влизат в ход 
и завладяват. Това е причината, 
поради която бездейните и мър-
зеливите стават като цяло много 
повече жертви на низки навици, 
особено похотливи навици . . . 

7. Култивиране на 
интелекта

Тъй като моралните възгледи 
имат най-голяма роля за форми-
рането на характера, те трябва да 
са най-внимателно възпитавани. 
Децата трябва да бъдат учени кол-
ко е важно да разграничават до-
бро от зло, както и последиците от 
тях. Те трябва да се обучават още 
от рано да гледат на правото като 
основният източник на радост, как-
то и да гледат на лошото като ос-
новният източник на окаяност. То-
гава те ще видят, че един живот на 
чувственост е съвсем недостоен 
за тяхното достойнство и така ще 
гледат по-високо, към възвишена-
та сфера на моралните доброде-
тели, където да търсят средства, 
чрез които да бъдат щастливи.

Внимание трябва да се обърне 
също на интелектуалното обуче-
ние на децата. Силата на възпри-
емането и разсъждаването от при-
чина към следствие трябва да се 
използва от съвсем рано. Тогава 
за тях ще е много по-вероятно да 
разпознават и да бягат от разру-
шаващи ги грехове. Те ще бъдат 
по-способни да оценяват всякак-
ви аргументи срещу техните гре-
ховни практики—и наистина, ще 
е много по-вероятно да откриват 
злото във всяка тайна практи-
ка, зло, за което може и никога 
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Нищо не е 
толкова важно за 

предотвратяване и 
лечение на нечистота 

от активността.

да не са били предупреждавани.
Когато интелектът и моралните 

възгледи са правилно култивира-
ни, темата може да се счита за 
сравнително безопасна. Но кул-
тивирането на такъв интелект и 
възгледи далеч нямаше да е от та-
кова значение, както ако, когато са 
здрави и активни, низките страсти, 
особено страстите на влюбчивост-
та, намираха много по-малка дви-
жеща сила във въображението, в 
следствие на което щяха да бъдат 
сравнително и достатъчно спо-
койни. Човек с активен интелект, 
осветен от моралните възгледи, 
се издига над света на страстна-
та чувственост и гледа отгоре на 
нея с категорично отвращение.

8. Да се избере среда
Вече отбелязахме, че обще-

ството е възпитател. Родители и 
настойници ще видят важността 
да оттеглят децата си, доколкото 
е възможно, от лошо общество. 
Децата обаче не трябва да се из-
олират напълно от обществото. 
Това при нормални обстоятелства 
би било също толкова неразумно, 

колкото е разумно да им се даде 
най-чисто общество, каквото тех-
ният случай и място позволяват. 
Нека родители и настойници пом-
нят също, че са неминуемо най-ва-
жните възпитатели на децата си, 
така че нека се самоуправляват, 
според както една просветена 
любов към децата ще диктува. 
Много може да се направи също 
и от страна на учителите в учили-
ще, служителите, както и от всеки 
един, влиянието на когото стига до 
децата. Но за да могат да обучават, 
самите родители, учители, служи-
тели и т.н. трябва да се обучават. 
Но има някои, които ни казват, че 
наставлението по въпроса за не-
чистотата само може да влоши 
злото, или най-малкото, да докара 
повече вреда, отколкото полза. . . .

9. Да се ходи в 
светлината

По-добре ли е човек да бъде 
управляван от страст, отколкото 
страстта да бъде под властта на 
един просветен разсъдък, а чове-
кът да се управлява от такъв раз-
съдък, с помощта на откровение? 

Ако не е по-добре, то нека разсъ-
дъкът се просвети по тази тема. 
Ако светлината е по-добра от тъм-
нината (а Исус каза, че който ходи 
в тъмнината, се спъва), нека тога-
ва светлината се излее на пътя на 
всеки син и дъщеря на Адам. Из-
дигнете светлината над спънките! 
Издигнете маяка, който посочва 
водовъртежа. Издигнете знамето 
над пропастта! Посочете на обла-
ка, в който се насъбират огньовете 
на гнева и извикайте в ушите на 
всички: ОПАСНОСТ! ОПАСНОСТ! 
„Не се повреждай!” „Внимавай, 
пази се, защото идва гняв!!!!” С 
една дума кажи всичко - направи 
всичко, което може да послужи, за 
да се даде сигнал за тревожно из-
вестяване към стари и млади, хора 
на средна възраст, за опасности-
те от всякакъв вид нечистота . . . 

10. Конструктивна 
дейност

Нищо не е от по-голямо значе-
ние за предотвратяването и ле-
чението на нечистота, колкото е 
активността. Повече похот се по-
ражда в часовете на бездействие, 
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„Човек с активен 
интелект, осветен 

от моралните 
възгледи, се 

издига над света 
на страстната 

чувственост, като 
гледа отгоре на 

нея с категорично 
отвращение.”

отколкото през всички останали 
часове. Именно през тези глупави 
моменти на мечтателност кръвта 
се насъбира в половата система, 
докато въображението си се раз-
хожда из творението, донасяйки 
плодовете и цветовете на забра-
неното дърво . . .  Нека родителите 
да разберат намека и да възпи-
тат децата си на активен труд . . .

11. В заключение 
към хората, които 
са изпаднали в 
затруднение

„Какво да сторим?” беше важни-
ят върпос на някои, отнесен към 
Йоан Кръстител. Дано това да е 
езикът на всички мои читатели по 
отношение изискванията на де-
лото на морална чистота. Ние не 
претендираме, че стоим на мяс-
тото на Христовия предтеча. Но 
тъй като размисълът и изследва-
нето са ни научили на нещо, смя-
там, че можем безопасно да си 
позволим да дадем някои насоки 
на всички онези от читателите, 
които задават същия въпрос. . . .

Като родител тогава, следва да 
внимавате много какво се излага 
пред очите на вашите деца. Тряб-
ва да четете с интерес всичко, 
което твърди, че може да отвори 
очите ви по този въпрос. Трябва 
да усещате на какво са изложени 
децата ви и да не щадите нито 
труд, нито средства да ги затвър-
дите в добродетел. Трябва да 
затворите пред тях вратите към 
нечистотата. Трябва да ги напра-
вите още отрано да видят, че сте 
загрижени за тях, както и да ги 
направите да разберат защо сте 
загрижени. Трябва вярно да сле-
дите и да предупреждавате срещу 
зловредния навик на тайния грях. 

Трябва да започнете това дело 
отрано. Ако чакате, докато гнусно-
то мръсно общество изпълни умо-
вете им с похотливи идеи и обра-
зи, ще констатирате, че задачата 
ви да ги наставите е станала не 
само много по-трудна, но и много 
по-малко обещаваща да произ-
веде трайно добър ефект. Затова 
започнете отрано. Изградете един 

чист навик в детето и се бойте, да 
не би да се наруши, докато детето 
все още до голяма степен не раз-
бира „защо” и „поради каква при-
чина” искате това. Но не оставайте 
мълчаливи по отношение на това 
„защо” и „поради каква причина.” 
Представете тези обяснения пред 
ума на вашите деца, веднага щом 
умовете им бъдат достатъчно от-
ворени да ги приемат. Джон Ню-
тон е казал, че не се страхува от 
това врагът да изпълни младите 
с плевели, ако преди това умът 
им е бил напълнен с жито. Бъ-

дете сигурни, родители, че за да 
изпреварите Сатана по този въ-
прос, трябва да започнете рано, 
дори при самото разсъмване.

Както вече подчертахме, собст-
веният ви пример трябва да бъде 
правилен във всяко отношение. 
Трябва да направите децата ви да 
виждат, че категорично не одобря-
вате и ненавиждате нечистотата 
във всичките й форми. Трябва да 
наблюдавате социалните влия-
ния, които получават децата ви 
отвън. Лесно е да смажеш змията 
в яйцето. Винаги, когато децата ви 
започнат да представят симптоми 
за нечистота, както често става 
сред децата като цяло, коригирай-
те незабавно опасния симптом с 
благоразумни мерки (но винаги 
повече с морално убеждаване, 
отколкото със сила). Обръщайте 
стриктно внимание на диетата, 

на чистотата, на възпитанието/
образованието. Бъдете много вни-
мателни при избора на изображе-
ния, книги и др. за забавлението 
и напредъка на децата си. Но за 
повече по този въпрос вижте ка-
заното по-горе, където вече раз-
гледахме някои от тези аспекти. 

Но ако децата ви са вече големи 
и сте пропуснали да изпълните за-
дълженията си, дори в този случай 
не се отчайвайте. Със сигурност 
никоя вярност вбъдеще не може 
да изкупи небрежие в минало-
то. За целта трябва да потърсите 
прощение. Но все пак можете да 
направите много в тяхна полза и 
за тяхното спасение. Наставля-
вайте ги незабавно; но не за ес-
теството на греха; девет десети 
от тях вече разбират това; настав-
лявайте ги за последиците. . . .

Ако искате да бъдете очистени, 
трябва да обърнете стриктно вни-
мание на диетата си. Избягвайте 
подправки, както и всяка силно 
подправена и стимулираща храна 
и напитки. Ограничете се до лека 
зеленчукова диета; диета, която, 
по възможност, ще  надмогне всяка 
наклонност към пожелание. Това 
е много важно. Пийте само вода. 
Приемайте лека вечеря. Ставайте 
рано - веднага, щом се събудите. 
Знаете каква е опасността за вас 
от излежаването в леглото сутрин. 
Бъдете активни. Трудете се и вър-
шете всичко, което можете, без 
прекалена умора. Къпете се често 
със студена, почти студена вода. 
Бъдете внимателни да избягвате 
възбуждение от всякакъв вид. За-
читайте достойнството си като мо-
рално и интелектуално същество, 
което носи „отпечатъка на Божест-
вото.” Издигайте се над чувстве-
ните мисли. Не забравяйте, че сте 
свързани с ангели не по-малко, 
отколкото сте с хора с животински 
наклонности - с това, което е изця-
ло духовно, не по-малко, отколкото 
с това, което е напълно чувствено. 
Издигнете главата и сърцето си. 
Нека чувствата ви бъдат над чувст-
веността и като се намирате под 
Божията сила, скоро ще откриете, 
че се намирате над чувствеността.



Апостол Павел говори открито за 
своето минало. „Благодаря на Хри-
ста Исуса, нашия Господ, Който ми 
даде сила, че ме счете за верен и 
ме настани на службата, при все, 
че бях изпърво хулител, гонител 
и пакостник. Но придобих милост, 
понеже, като невеж, сторих това 
в неверие; и благодатта на нашия 
Господ се преумножи към мене с 
вяра и любов в Христа Исуса. Вяр-
но е това слово и заслужава пълно 
приемане, че Христос Исус дойде 
на света да спаси грешните, от кои-
то главният съм аз. Но придобих 
милост по тая причина, за да пока-
же Исус Христос в мене, главния 
грешник, цялото Си дълготърпе-
ние, за пример на ония, които щяха 
да повярват в Него за вечен живот. 
А на вечния Цар, на безсмъртния, 
невидимия, единствения Бог, да 
бъде чест и слава до вечни ве-
кове. Амин” (1 Тимотей 1:12–17).

Искреното признание на Павел 
е изненадващо и насърчително. 
Той не претендира винаги да е бил 
добър, нито че винаги е постъпвал 
правилно. Признава, че миналото 
му е било изпълнено с греховни 
постъпки, че е вършел зло. Не го-
вори за това, което би го препоръ-

чало да работи като проповедник в 
настоящето въз основа на добрите 
му дела в миналото, но говори за 
Божията благодат и прощателност.

Учението на апостола се съгла-
сува със собствената му опитност. 
Павел основаваше евангелската 
си вест върху силата на Божие-
то прощение. В самото сърце на 
обяснението, което даваше за 
евангелието, Павел закотвяше 
това евангелие в способността на 
християнина да повярва, че е Бо-
жие дете. Тази сигурност, че сме 
Божии деца, не произлиза от това, 
че сме се показали и изявили като 
изправни, но от примирението ни 
с Бога за лошото ни представяне 
в миналото.  Ние намираме про-
щението Му да се примирим с 
Него именно в собственото си про-
чувствено признание, че сме съгре-
шили пред Бога. А като преживеем 
Божественото прощение, устано-
вяваме, че биваме благословени.

„А на този, който не върши дела, 
а вярва в Онзи, Който оправдава 
нечестивия, неговата вяра му се 
вменява за правда. Както и Давид 
говори за блаженството на човека, 
комуто Бог вменява правда неза-
висимо от дела: - "Блажени ония, 

чиито беззакония са простени, 
чиито грехове са покрити; блажен 
е оня човек, комуто Господ няма 
да вмени грях" (Римляни 4:5–8).

Павел разчита на Псалмите, за 
да потвърди изявленията си, ци-
тирайки от Псалм 32.  Пълният 
параграф, част от който цитира 
Павел, описва радостта от това 
да си опростен, както следва:

„Блажен оня, чието престъпле-
ние е простено, чийто грях е по-
крит. Блажен оня човек, комуто 
Господ не вменява беззаконие, 
и в чийто дух няма измама. Кога-
то мълчах, овехтяха костите ми 
от охкането ми всеки ден; понеже 
денем и нощем ръката Ти тежеше 
върху мене, влагата ми се обър-
на на лятна суша. Признах греха 
си пред Тебе, и беззаконието си 
не скрих; рекох: ще изповядам 
Господу престъпленията си; и Ти 
прости вината на греха ми. Затова 
нещо нека Ти се моли всеки бла-
гочестив навреме, когато може да 
се намери то; наистина, когато го-
лемите води преливат, те няма да 
стигнат до него” (Псалм 32:1–6).

Тук Давид говори за радостта 
от това да си невинен пред Бога, 
да имаш Неговата усмивка. Но 
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описаната тук радост е радостта 
от съзнанието, че ти е простено. 
„Ти прости вината на греха ми.”

Давид описва такъв като чо-
век, в чийто дух няма измама. 
Такива хора са искрени по ха-
рактер и са честни в мислите 
си. Не защитават лошото, дори 
самите те да са извършители-
те на това лошо. „Признах греха 
си,” „беззаконието си не скрих.”

Нашата склонност да 
обвиняваме

Най-лесното нещо на света е 
да признаеш грешките на някой 
друг. Правим това най-редов-
но. Оплакваме се от пропо-
ведниците. Намираме за 
какво да се захванем 
в администратори-
те. Изобличаваме 
нередностите на 
правителството и 
на шефа на ра-
бота. Вероятно 
търсим за как-
во да се зах-
ванем в брач-
ния партньор, 
нашите деца 
и колеги. Ние 
сме експерти в 
това да призна-
ваме нередно-
стите във всеки 
друг на света. Но 
Давид и Павел не 
говорят за благосло-
вението или щастие-
то на тези, които нами-
рат грешките на другите.

Те възхваляват тези, които 
са честни относно собствените 
си грешки. „Признавам греха си.”

Толкова често даже и не призна-
ваме греха си пред самите себе 
си. Просто не вярваме, че сме по-
стъпили нередно. Виждаме някой 
друг, на който трябва да му се тър-
си отговорност. В крайна сметка, да 
търсим отговорност на другите си 
е типично за човешкото естество.  

Когато Адам и Ева трябваше 
да обяснят странното си пове-
дение пред Бога, те потърси-
ха отговорност от всеки друг, но 

не и от самите себе си. Адам 
укори жена си, а жена му уко-
ри змията. А до известна степен 
и двамата укориха Създателя.

Приятелите на Йов дойдоха, за 
да го утешат. Четем дълги и голе-
ми речи, които те изнесоха. Ако 
трябва да обобщим тези речи, те 
не са нищо друго, освен нападки 
срещу характера на Йов. Всички-
те му приятели го обвиниха, че се 
е провинил в някакъв грях; просто 
не можеха да се разберат помежду 
си кой точно е грехът.  Но в нача-

лото и в края 
на книгата Бог заявява, че Йов е 
без вина. Няма как да сме съглас-
ни с приятелите на Йов, че Йов е 
виновен, а същевременно да сме 
съгласни с Бог, че Йов е невинен. 
Защо приятелите притуриха на мъ-
ката на Йов, като го обвиниха по-
грешно? В самото човешко естест-
во е да се търсят грешки у някой 
друг, било то дори когато Бог зая-
вява за него, че е невинен. Имен-

но в греховното човешко естество 
е да търси отговорност на другите.

Но случаят с Йов ни учи нещо 
повече. Ние сме благословени от 
Бога, дори когато дяволът, брачни-
ят ни партньор и всичките ни при-
ятели се опитват да ни обвинят и 
унищожат. В Библията Йов е опи-
сан като човек, който живее в го-
ляма болка и преживява една още 
по-голяма мъка. Но поведението 
на Йов през цялото му преживя-
ване беше смирено и изпълнено 
с респект. В него няма омраза или 
огорчение, укор или враждебност. 
Типичното поведение, което по-

вечето от нас показваме, кога-
то животът не върви, както 

искаме, не е поведението 
на Йов, докато преживя-

ваше обстоятелства, 
по-лоши от тези, с 

които се сблъсква-
ме. Йов бе благо-
словен в това, че 
в сърдечните си 
болки не изгуби 
характера си, 
нито мира си. 

Давид казва, 
че сме благо-
словени, когато 
сме простени от 
Бога. И все пак, 

много от псалми-
те на Давид изра-

зяват силна болка 
и мъка.  Благосло-

вението, което Давид 
описва, не е непре-

менно благоденствие. 
То е доволство и почтеност. 

Всички ние се нуждаем от 
това прощение. Павел говори 

внимателно за греха на хора извън 
църквата и заявява, че Бог мрази 
греховете им. „Защото Божият гняв 
се открива от небето против всяко 
нечестие и неправда на човеците, 
които препятстват истината чрез 
неправда” (Римляни 1:18). Но по-
сле, във втората глава на посла-
нието към римляните, Павел го-
вори подробно за греховността на 
хора вътре в църквата. След това 
заключава, че „вече доказахме, 
че и юдеите [църковни членове] и 
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езичниците [не-църковни членове] 
са всички под грях” (Римляни 3:9).

Всеки човек се нуждае от Божи-
ето прощение, за да бъде благо-
словен. И когато имаме Неговото 
прощение, биваме благословени, 
независимо дали сме бедни или 
богати, здрави или бедни, хва-
лени или обвинявани от хората.  

Но това благословено състоя-
ние от Бога, което произлиза от 
примирението с Него, не ни идва 
случайно. Има едно дело на пока-
яние. Давид пише: „Скръбта ми е 
винаги пред мене. Понеже аз ще 
призная беззаконието си, ще тъжа 
за греха си” (Псалм 38:17, 18). 
Пред себе си и пред Бога трябва 
да признаем, че сме съгрешили 
спрямо Бога, че сме Го наранили. 
Само ако сме честни към Бога, мо-
жем да бъдем променени в Негови 
деца, които са примирени с Него. 

Примирение с Бога
Често говорим за различни ре-

лигиозни доктрини. Насърчаваме 
себе си и другите да вършим до-
бро, като си имаме един списък с 
добри дела, които вярваме, че е 
редно да извършим. Но няма спа-
сение чрез вършене на добро. Не 
сме приемани за Божие дете, тъй 
като си налагаме да вършим до-
бро. Ние сме Божии деца, когато 
биваме „родени отново” в Божието 
семейство, когато сме примирени с 
Бога за поведението си в миналото.

Бог чака и копнее да се примири 
с нас. „Затова ако е някой в Христа, 
той е ново създание; старото пре-
мина; ето, [всичко] стана ново. А 
всичко е от Бога, Който ни примири 
със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и 
даде на нас да служим за примире-
ние; сиреч, че Бог в Христа прими-
ряваше света със Себе Си, като не 
вменяваше на човеците прегреше-
нията им, и че повери на нас пос-
ланието на примирението. И тъй, 
от Христова страна сме послани-
ци, като че Бог чрез нас умоля-
ва; молим ви от Христова страна, 
примирете се с Бога, Който за нас 
направи грешен Онзи, Който не е 
знаел грях, за да станем ние чрез 
Него праведни {Гръцки: Правда} 

пред Бога” (2 Коринтяни 5:17–21).
„И тъй, какво да кажем за това? 

Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде 
против нас? Оня, Който не пожали 
Своя Син, но Го предаде за всички 
ни, как не ще ни подари заедно с 
Него и всичко?” (Римляни 8:31, 32).

Съществува само едно нещо, 
което ни отделя от Бога. Толко-
ва сме свикнали с тази мисъл, че 
повечето от вас вече си отговори-
ха наум: „грехът е единственото 
нещо, което ни отделя от Бога.” Но 
това е банално. Наистина, Исус 
дойде и живя сред грешниците. 
Грехът не ни отдели от Бога, по-
неже Бог дойде при нас в нашия 
грях. Мойсей извърши убийство, 
но пак бе примирен с Бога. Давид 
дори извърши по-тежък грях, като 
уби самия си приятел, но пак беше 
примирен с Бога. Павел се опита 
да изкорени християните, преди да 

бъде примирен с Бога. Грехът не 
отдели тези велики древни мъже.

Павел обяснява в стиховете, 
които цитирахме в 1 Тимотей: „Аз 
придобих милост, понеже като 
невеж, сторих това в неверие.” 
Той казва също: Сгреших, обър-
ках се и сгреших. А от това става 
ясно, че е бил достатъчно честен 
да си признае, че е сгрешил, и 
така да се примири с Бога, след 
като е осъзнал заблуждението си.

Може да си говорим за девета-
та заповед, която забранява не-
честие; не лъжесвидетелствай. Но 
най-важната честност на света е да 
бъдем честни пред собствените си 
сърца и пред Бога.  Само когато сме 
честни вътре в себе си, ще можем 
да сме честни в света около нас.

Павел ни наставлява да се об-
хождаме честно (Римляни 13:13).

Исус ни казва, че христия-
ните „са тези, които, като чуят 
словото, държат го в чест-
но и добро сърце” (Лука 8:15).

„Вършете това, което е чест-
но,” 2 Коринтяни 13:7. Моле-
те се „да водим тих и споко-
ен живот в пълно благочестие 
и честност” (1 Тимотей 2:2).

Честност при всякакви 
обстоятелства

Вероятно друг един пример ще 
илюстрира колко е важна честност-
та при всякакви обстоятелства. 
Разказва се за един честен човек, 
изправен пред изкушението да из-
лъже.  След като Мартин Лутер 
отправя предизвикателство към 
папския свят с 95те причини да от-
хвърли фалшивата доктрина за ин-
дулгенциите, бележитият реформа-
тор става герой за някои, но враг за 
други. Само 500 км на югоизток от 
мястото, където се намира Лутер, 
Граф Еберхард, графът на Ербах 
в Оденвалд, се решава да го спре. 
Графът взема взвод войници и се 
отправя на път, за да открие Лутер 
и да направи това, което никой не 
прави—да смълчи влиянието на 
реформатора. Графът е решен да 
го залови, когато отиде в град Мил-
тенберг на около 25 км източно от 
замъка му. Като пристига в града, 
в гостоприемницата графът взема 
стаи за себе си и за придружава-
щите го мъжете, а после бързо се 
опитва да заспи, за да се подготви 
за следващата сутрин. Разбира, че 
няма да може да заспи, но се за-
слушва в молитвеното посвещение 
на някакъв пастор в съседната стая. 
Поклонението включвало прочит на 
Псалм 7, един химн и една молитва.

На другата сутрин същият човек 
от другата страна на тънката стена 
провежда друго молитвено посве-
щение. Графът се заслушва отново 
и остава възхитен. Сълзи се стичат 
от очите на този корав мъж, докато 
слуша гласа от другата стая. Накрая 
графът замолва гостилничаря да му 
представи посветения човек, който 
го е впечатлил с поклонението си.

Графът скоро отива да поз-
драви свещеника от съседната 
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стая - мъж на среден ръст, пъл-
ничък, около трийсетте. Лицето 
му разкрива енергия и благост, 
ревност и любов. Пасторът е уди-
вен да види пред себе си графа 
въоръжен, с меча на бедрото си.

Графът заявва: „Идвам при вас, 
достопочитаеми отче, за да ви из-
разя благодарността си за духовно-
то насърчение, което приготвихте 
за мен вчера вечерта и тази сутрин. 
И се възползвам от случая, за да ви 
помоля сърдечно да изпеете още 
една красива песен за моя утеха.”

И отново сърцето на графа се за-
трогва дълбоко. Държейки ръката 
на свещеника, той казва: „Вашите 
чудесни песни извикват у мен един 
въпрос. Какво мислите за новото 
учение, което се проповядва нався-
къде? Вие сте интелигентен и бого-
боязлив човек. Ще се радвам да по-
луча вашия съвет и наставление.”

Непознатият, повече от готов 
да изпълни желанието на графа, 
веднага започва да му разяснява 
Светите писания. Графът слуша с 
особено внимание, вмъквайки тук 
и там по някой въпрос или възра-
жение, което проточва разговора.  

Накрая влиза гостилнича-
рят и казва, че войниците на 
графа, които чакат отвън, за-
почват да губят търпение.

„Извинете ме, достопочитаеми 
отче. Трябва да побързам. Анга-
жиран съм в едно благочестиво 
дело, което е угодно на Бога и кое-
то със сигурност ще получи ваше-
то одобрение,” обяснява графът.

„Мога ли да науча какво възна-
мерявате да направите?”

„Разбира се. Това дело трябва да 
се извърши в чест на Бога и в пол-
за на святата Църква. За това имам 
нужда от вашето благословение.” 

„Кажете ми всичко.”
„Тръгнах от дома си заедно с мои-

те войници, за да устроя залавяне. 
Следя за един досаден еретик и 
съм сигурен, че днес ще го заловя.”

„Кого имате предвид?” „Този без-
очлив августинов монах от Витен-
берг, който издигна кощунствената 
си ръка срещу представителя на 
Господ Исус Христос и срещу Него-
вата майка, святата Църква. Според 

както съм осведомен, той ще пътува 
към Хайделберг и ще мине оттук.”

„Имате предвид др. Мартин Лу-
тер?”

„Кой друг може да е, ако не 
този еретик и учител на фал-
шиви учения, който предизви-
ка оскърбление и скандал в 
цялата германска империя?”

„А какво възнамерявате да 
сторите на монаха от Витен-
берг, след като го заловите?”

„Ще го затворя в моята кула 
или в сигурен манастир, къде-
то моите свещеници ще го при-
тискат дотогава, докато оттегли 
назад зловредните си заблуди 
и се яви като покаян грешник.”

„А ако той не оправдае вашето 
желание, но продължи да упорства 
в своето убеждение - тогава какво?”

„Мислите ли, че съм се заел с 

толкова скъпо струваща мисия без 
особена цел - само за да конста-
тирам, че той ще се измъкне? Той 
няма да ми падне в ръцете напраз-
но. Ако остава упорит, ще го изпра-
тя в Рим  - сам аз и войниците ми 
ще отидем с него - и ще го предам 
на Светия Отец. Ако продължава 
да се придържа към заблудите си, 
Светият Отец може да го осъди на 
кладата и да се отнесе към него, 
както заслужава един еретик. А 
сега трябва да тръгвам, за да си из-
пълня делото, но, достопочитаеми 
отче, не мога да тръгна без ваше-
то благословение. Моля ви също 
да ми кажете вашето име, за да го 
запомня и да го пазя в сърцето си, 
докато съм жив. Вие сте най-бла-
гочестивият и образован свеще-
ник, който съм срещал някога.”

Непознатият остава безмълвен 
за известно време, повтаряйки си 
наум следните думи: „Ще ви отлъ-
чат от синагогите; даже настава 
час, когато всеки, който ви убие, ще 

мисли, че принася служба на Бога” 
(Йоан 16:2). Тогава се обръща към 
графа с твърдост и решителност:

„Няма за какво да се притес-
нявате повече. Мъжът, който ис-
кате да заловите, стои точно 
пред вас. Аз съм Мартин Лутер!”

Сякаш поразен от гръм, 
графът коленичи пред бла-
гочестивия човек и казва:

„Вие сте по-добър от мене. Нека 
Бог в благодатта Си ми прости 
за намерението да ви сторя зло.”

Лутер се усмихва и казва:
„Станете, почитаеми графе, и си 

идете с мир. Този, Който е започ-
нал добро дело във вас, ще го из-
върши до деня на Исуса Христа. 
С Божията воля ще видите по-го-
леми чудеса, отколкото счупване 
на лъкове и унищожаване на ко-
пия от Него. Те няма да успеят да 
смълчат Неговото слово, понеже 
словото на Господа остава довека.” 

„Достопочитаеми господине,” 
замолил графът, „имам още една 
молба, която искам настойчиво да 
ви предложа. Бях много назидан от 
молитвите ви и от песните ви; как-
то и от вашите ясни, интелигенти и 
сърдечни разяснения, с които ос-
ветлихте сърцето ми. Елате с мен 
в моята крепост в Ербах. Божието 
водителство е било толкова чудно, 
че като исках да ви отведа там като 
мой затворник, сега вие ще ме от-
ведете там като ваш затворник. Ня-
мам търпение да ви слушам още, 
доколкото времето ви позволява. 
Елате с мен, за да може и съпру-
гата ми да приеме от вас същите 
благословения, които приех аз.”

Графът продължава като съюз-
ник на Реформацията и скоро за-
става зад Лутер в трудни моменти, 
насърчавайки новия си приятел. 
Той дори се явява в защита на 
Лутер, когато реформаторът из-
лага известната си реч пред Меж-
дународния конгрес във Вормс.

Вероятно на Мартин Лутер му 
е било трудно да бъде честен в 
този момент, но тази честност го 
направи мъж пред Бога. Подоб-
но на Павел, Лутер можеше да 
каже, че е примирен с Бога. Също 
и аз. Моля се така да е и с вас. 
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Само когато сме 
честни вътре в себе 
си, може да бъдем 
честни и с другите.
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ЗАДОВОЛСТВО
В ХРИСТОС

Барбара Монтроуз

Апостолът ни повелява: „Не се 
впримчвайте в сребролюбието [букв. 
нека обходата ви бъде без пожела-
ване]; задоволявайте се с това, кое-
то имате, защото сам Бог е казал: 
„Никак няма да те оставя и никак 
няма да те забравя” (Евреи 13:5).

Английско-гръцкият Нов За-
вет изразява тази „обхода” в сми-
съл на „стил на живот” и ни по-
велява да се задоволяваме с 
настоящите си обстоятелства.

Защо да се задоволяваме с това? 
Защото нашият божествен Осигури-
тел ни е дал уверението, че няма да 
ни изостави. А какво следва от това? 

„Така че дръзновено казваме: 
„Господ ми е помощник, няма да 
се убоя. Какво ще ми стори чо-
век?”(стих 6). Тези думи преда-
ват едно ясно изразено довол-
ство, едно пребъдващо упование.

Дали тази вярна умствена на-
гласа се съгласува с нашата опит-
ност, както би трябвало да бъде?

Кредит на доверие
Нека разгледаме какво би могло да 

предизвика поведение на пожелава-
не при изповядащите се за вярващи 
днес - и да изпитаме собствените 
си сърца междувременно. Може да 
приемем, че действителните симп-
томи на пожелаването може да са 

индикатори за по-голям стрес и без-
покойство, така широко разпростра-
нени в нашето съвремие. В крайна 
сметка, Исус предсказа, че това ще е 
характерна черта в края на времето:

„И ще станат знамения в слънце-
то, в луната и в звездите, а по зе-
мята бедствие на народите, като 
ще бъдат в недоумение поради 
бученето на морето и вълните. Чо-
веците ще примират от страх и от 
очакване онова, което ще постигне 
вселената, защото небесните сили 
ще се разклатят” (Лука 21:25, 26).

„Виждаме мнозина, които преживя-
ват време на скръб предварително; 
безпокойството се е отпечатало вър-
ху всяка черта; изглежда не намират 
никаква утеха, но постоянно очакват 
със страх някакво ужасяващо зло.” 1

Определението за „стрес,” както е 
познато днес, влиза в речта за пър-
ви път през 1936 от ендокринолога 
Ханс Сели. В британското списание 
Nature, Др. Сели посочва стреса като 
неспецифичния отговор/реакция на 
тялото към изискването за промяна.

Тъй като постоянно напредващата 
технологична революция продъл-
жава да налага едно все по-забър-
зано темпо на живот, през 20ти и 
21ви век се преживява постоянно 
нарастваща промяна. И така, по-
требността ни да се адаптираме към 

нея става част от цялата картина.
Др. Карл Албрехт, експерт по нама-

ляване на стреса, определя четири 
типа стрес:

    1. Стрес, предизвикан от вре-
мето - напрежение да се постигнат 
кратки срокове.

    2. Стрес, предизвикан от очаква-
ния - подготовка за бъдещи събития.

    3. Стрес, предизвикан от ситуа-
ции - чувство на безпомощност пред 
обстоятелствата или вероятно усе-
щане, че си без подкрепа, когато се-
беналагащи се хора отхвърлят и не 
слушат твоята гледна точка. Такива 
ситуации често възникват съвсем из-
ненадващо.

    4. Стрес, предизвикан от срещи 
-  взаимодействие с трудни хора.

Стресът, свързан с времето, 
може да ни изкушава да поже-
лаем един по-лесен живот като 
начин да избягаме от задълже-
нието, което Бог ни е възложил.

Стресът, свързан с очакванията, 
би могъл да последва, ако се при-
тесняваме, че можем да изпаднем 
в бедност или лишение. Това със 
сигурност може да предизвика по-
желаване, тъй като е възможно да 
сме изкушавани да се усъмним, 
дали божественото Провидение 
наистина се грижи за нуждите ни - 
особено ако погледнем около себе 
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си и започнем да вярваме, че нуж-
дите на другите изглеждат адекват-
но задоволени (и тогава в цялото 
преживяване се намесва завистта).

Стресът, предизвикан от ситуации, 
може да събуди пожелание, ако се 
чувстваме смазани и неоправда-
телно изпаднали под контрола на 
обстоятелства, при което започваме 
да копнеем за по-добро обкръжение.  

Стресът, предизвикван от срещи, 
често бива причинен от това, че се 
налага да общуваме с хора– били 
те дори приятели – които може 
дори да не осъзнават колко егоис-
тично се държат.  (Всички трябва 
да си задаваме постоянно въпроса: 
„Дали не съм аз егоистът тук?”) Но 
в такива моменти отново може да 
се изкушим да пожелаем една 
различна ситуация в живота. 

По принцип, 
защо човешкото 
естество е 
изкушавано да 
пожелава?

Чертата на инициа-
тивност е едно добро и 
здравословно качество; 
счита се за похвална до-
бродетел. Без цели, живо-
тът ще е безплоден; няма 
да постигнем много. Така че, 
кога, защо и как поставянето на 
цели прогресирането напред в жи-
вота твърде често се изражда в его-
истична амбиция и пожелаване?

Бог ни заповядва: „Не пожелавай 
къщата на ближния си, не пожелавай 
жената на ближния си, нито слугата 
му, нито слугинята му, нито вола му, 
нито осела му, нито какво да е нещо, 
което е на ближния ти” (Изход 20:17).

Тъй като десетте заповеди са обе-
щания, десетата заявява, че Божият 
остатък няма да „пожелава” нещата 
на никой ближен. Учудващо, дума-
та, която е преведена като „поже-
лавай” в тази заповед, не е някакъв 
отрицателен глагол с неприятно по 
подразбиране значение. Напротив, 
еврейският термин, chamad, означа-
ва реално „да се наслаждавам на” 
нещо, което си струва да бъде поже-
лано, или нещо ценно. Но един при-

мер за резултата от това се посочва 
в Михей 2:1–4, „Горко на ония, които 
измислят беззаконие и изхитруват 
зло на леглата си! Щом се съмне, те 
го извършват, защото е в силата на 
ръката им. Пожелават ниви, и ги от-
немат с насилие, - къщи, и ги грабят; 
дори разграбват човека и къщата му, 
човека и наследството му. Затова, 
така казва Господ: Ето, против тоя 
род Аз измислям зло, от което не ще 
можете да извадите вратовете си; 
нито ще ходите горделиво, защото 
това време ще бъде зло. В оня ден 
ще се състави поговорка против вас, 
и печално ще плачат, казвайки: Бидо-

хме съвсем 
р а з -

гра-
б е н и ; 

отчуж- дил е делът на 
людете ми; как го отне от мене! На 
бунтовниците раздели нивите ни.” 

И така, самите ниви, които нечес-
тивите са пожелали, е трябвало да 
бъдат иззети от крайния Собственик 
на всяко нещо, според Неговата без-
крайна мъдрост. Много вероятно е 
тези ниви да са били красиви и пло-
довити - а човешката гордост пре-
тендира, че когато нещо е красиво, 
то със сигурност трябва да бъде за 
мен и мое. Така ли трябва да е? Не!

Този случай на пожелаване разкри-
ва нарушение на петата и шестата 
заповед - а в крайна сметка разкри-
ва едно сериозно отсъствие на упо-
вание в Бога и в Неговата мъдрост 
при избора Му на кого какво да даде. 

Защо не всички притежаваме всички 
ниви, къщи, оборудване, пари, сла-
ва, признание и други неща, които 
може да ни радват? Не би ли било 
много хубаво да имаме повече? 
Това не би ли направило по-добър 
живота ни? Не би ли трябвало всич-
ки най-хубави неща на планетата 
да бъдат изобилно подарявани в 
ръцете на добри и верни хора при 
всеки един случай? Искрящите нату-
рални изворни води, най-богатите и 
най-плодовитите земи, най-славните 
места по света и т.н.? Ако не, защо? 
Да разгледаме един случай, за кой-
то Господната вестителка обяснява:

„Когато Лот влезе в Содом, той 
имаше цялото намерение да се опа-
зи недосегаем от неправедността, а 
също да заповяда на домочадието 
си след себе си. Но той претърпя пъ-
лен неуспех. Покваряващите влия-
ния около него оказаха въздействие 
върху собствената му вяра, и връз-
ката на децата му с жителите 
на Содом обвърза до известна 
степен интереса му с техните. 
Резултатът стои пред очите ни.

„Мнозина все още допускат 
същата грешка. Като избират 

дом, те гледат повече земните 
предимства, които могат да спече-

лят, отколкото моралните и социал-
ните влияния, които ще заобикалят 
както тях, така и семействата им. . . 

„Тези, които осигуряват на де-
цата си земно богатство и чест за 
сметка на техните вечни интере-
си, ще установят на края, че тези 
предимства са ужасна загуба.” 2

Дали и ние сме на 
прицел?

Господната вестителка раз-
крива един зловещ заговор, 
стратегически насочен сре-
щу нас точно в този момент:

„Видях Сатана да заповядва на 
ангелите си да заложат примките си 
особено за тези, които чакат второто 
идване на Христос и пазят всички Бо-
жии заповеди. Сатана каза на ангели-
те си, че църквите спят. Той ще уве-
личи силата и лъжливите си чудеса и 
ще успее да ги улови. „Но,” каза той, 
„ние мразим сектата на тези, които 
пазят съботата; те работят посто-
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„Тези, които 
осигуряват на 

децата си земно 
богатство и чест 

за сметка на 
техните вечни 
интереси, ще 
установят на 
края, че тези 

предимства са 
ужасна загуба.”

янно срещу нас, като ни отнемат 
поданици, за да пазят омразния 
Божий закон. Идете, направете 
собствениците на земи и пари да 
се опиянят от грижи. Ако успеете 
да ги направите да положат при-
вързаността си в тези неща, ние 
въпреки всичко ще успеем да ги 
уловим. Те може да си изповяд-
ват, каквото си искат, но само ги 
направете да се грижат повече за 
парите си, отколкото за успеха на 
Христовото царство или за раз-
простряването на истините, кои-
то мразим. Покажете пред очите 
им света в най-привлекателната 
му светлина, за да могат да го 
обикнат и да го направят свой 
идол. Трябва да поддържаме в 
редиците си всички средства, 
върху които можем да добием 
контрол. Колкото повече сред-
ства Христовите последователи 
посвещават в служба на Него, 
толкова повече ощетяват наше-

то царство, като ни отнемат по-
даници. Като организират срещи 
на различни места, те ни поста-
вят в опасност. Предизвиквайте 
объркване и безпокойство, къде-
то е възможно. Унищожете любо-
вта един към друг. Обезсърчете 
техните проповедници; защото 
те са ни омразни. Представяйте 
всяко правдоподобно извинение 
пред тези, които разполагат със 
средства, да не би да ги разда-
дат. Ако можете, контролирайте 
въпросите, свързани с парите, 
и докарайте проповедниците им 
до лишение и утеснение. Това 
ще отслаби куража и ревността 
им. Борете се за всеки сантиме-
тър територия. Превърнете по-
желанието и любовта към земни 
съкровища доминиращи черти в 
техния характер. И докато тези 
черти доминират, спасението и 
благодатта стоят на заден план. 
Натрупайте около тях всяка въз-

можна атракция, и те ще бъдат 
ваши със сигурност. И не само че 
са ни вързани, но и омразното им 
влияние няма да се упражнява, 
за да отвежда други към небето. 
В случай на някакъв малък опит 
да дадат, вложете в тях предраз-
положение да им се свиди, така 
че да дадат много пестеливо.”

„Видях, че Сатана провежда 
добре плановете си. Когато Бо-
жиите служители организират 
срещи, Сатана е там с ангелите 
си, за да спъва работата. Той 
влага постоянно предложения в 
умовете на Божиите люде. Едни 
отвежда в една посока, а други–в 
друга, като неизменно се въз-
ползва от лошите черти на бра-
тята и сестрите, като възбужда 
и предизвиква у тях това, което 
им е съвсем естествено и дразни 
другите. Ако са предразположени 
да бъдат егоисти и да пожелават, 
Сатана застава до тях и с цялата 
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си власт се стреми да ги накара 
да се отдадат на най-големите 
си грехове. Божията благодат и 
светлината на истината може и 
да успяват за кратко време да 
стопят техните чувства на по-
желание и себичност, но ако не 
получат цялостна победа, Сата-
на идва точно там, където те се 
оказват извън спасително влия-
ние, и изсушава всеки благоро-
ден, щедър принцип, при което 
те започват да мислят, че от тях 
се изисква прекалено много. За-
почват да се изморяват да вър-
шат добро и забравят великата 
жертва, която Исус направи, 
за да ги изкупи от властта 
на Сатана и от безна-
деждно окаянство.” 3

„Пожеланието е 
идолопоклонство, 
а никой идолопо-
клонник няма да 
влезе в небес-
ното царство.” 4

„Тези, кои-
то са запознати 
с изявленията, 
осъждащи идо-
л о п о к л о н с т в от о 
в Божието дело, 
изведнъж ще ви-
дят колко страшно 
голям е този грях.” 5

Трагични примери, 
предназначени да ни 
събудят

„Валаам обикна наградата на не-
правдата. Той не успя да устои и 
да преодолее греха на пожелание-
то, който Бог категоризира нарав-
но с идолопоклонството. Сатана 
придоби пълен контрол над него 
чрез този единствен недостатък, 
който изроди характера му. . . .” 6

„Пожеланието е зло, което се 
развива постепенно. Ахан под-
хранваше ненаситност за печалба, 
която се превърна в навик, като го 
обвърза в окови, които беше поч-
ти невъзможно да се счупят. . . 

„Имаме директна забрана да се 
отдаваме на пожелание, също как-
то на Ахан му бе забранено да си 
присвоява плячката от Ерихон. Бог 

я беше обявил за идолопоклон-
ство. Предупредени сме: „ „Не мо-
жете да слугувате на Бога и на ма-
мона” (Матей 6:24). „Внимавайте и 
пазете се от користолюбие” (Лука 
12:15). „Да не се даже споменават 
между вас” (Ефесяни 5:3). Пред 
очите си имаме страховитата съд-
ба на Ахан, Юда, Анания и Сапфи-
ра. А още преди всички тях имаме 
и примера на Луцифер, „сина на 
зората,” който, като пожела по-ви-
соко положение, се лиши завинаги 
от светлината и блаженството на 
небето. Но въпреки всички тези 

предупрежде-
ния, по-

жела -
ние-

т о 

и з -
обил-

с т в а .  
„Навсякъ-

д е се вижда калната му 
диря. То поражда неудовлетворе-
ност и разединение в семействата; 
събужда завист и ненавист у бе-
дния срещу богатия; подтиква към 
свидливо потисничество от страна 
на богатия към бедния. Но това 
зло не съществува само в света, а 
и в църквата. Колко често дори тук 
се среща себичност, сребролюбие, 
надхитряне, пренебрегване на 
милостини, както и ограбване на 
Бога в десятъци и приноси. Сред 
църковни членове в „порядъчно 
състояние,” уви, има много Аха-
новци. . . . Не се обръща внимание 
на виковете на страдащите бедни; 
светлината на евангелието бива 
затруднена в своя път; подиграв-
ките и презрението на светските 

хора се запалват от практики, 
които говорят, че християнското 
изповядване е лъжа; и все пак 
користолюбивият изповедник про-
дължава да си трупа съкровища.”7

„Бог чете намеренията на сърце-
то и опитва мотивите на човешки-
те чеда. Неговото видимо, отличи-
телно недоволство може и да не 
се изяви както в случая на Анания 
и Сапфира, но пак в края наказа-
нието в никакъв случай няма да 
е по-леко, отколкото това, което 
бе наложено на тях двамата.” 8

Анания и Сапфира не бяха само 
користолюбиви за пари – крайният 
им амбициозен мотив беше про-
диктуван от пожелание в търсене 
на престиж в църквата. Колко мно-
го сърца, като позволяват на ума 
да се концентрира върху опреде-
лена линия на действие с цел да 
се отличат и да бъдат забелязани, 
изпадат под контрола на пожела-
нието, което е идолопоклонство!” 9

Измамната хитрост не е 
добродетел

Мнозина от нас изпитват удо-
волствие, когато успеят да напра-
вят нещо много изгодно. Някои 
се гордеят неимоверно с таланта 
си да преговарят. Други са почти 
обсебени от това, дори на цена-
та на някой съчовек. Дали такова 
състояние на ума ще е от полза, 
когато няма да сме в състояние 
да купуваме или продаваме с на-
стъпване на голямата криза? Дали 
обичаме искрено ближния си като 
себе си - което е едно съвсем 
базово християнско изискване?

„Някои от съботопазителите, 
които казват на света, че очакват 
идването на Исус и че вярват, че 
носим последната вест на ми-
лост, дават път на естествените 
си чувства и се пазарят, и тър-
гуват, и стават пословични сред 
невярващите с това колко са за-
палени по търговията, как гледат 
да не се минат, а да надхитрят, 
за да си отидат винаги с по-до-
брото от сделката. За такива ще 
е по-добре да изгубят малко и да 
окажат по-добро влияние в света, 
както и едно по-щастливо влия-
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Не би ли трябвало 
обещанието на 

нашия Осигурител, 
че никога няма 
да ни изосатви, 
да окаже трайно 

въздействие 
върху начина ни на 

живот?

ние сред братята, и да покажат, 
че този свят не е техният Бог.” 10

Така че, когато търсим за себе 
си, за мене и моето, което да се 
вземе за сметка на нещо на някой 
друг - било то под формата на пари 
или просто за да си натрупам по 
сметката на „егото” - това предста-
влява нарушение на 10та заповед.

„Десетата заповед удря право 
в корена на всички грехове, като 
забранява егоистичното желание, 
от което извира греховното де-
яние. Този, който в послушание 
към Божия закон, се въздържа да 
не се отдаде дори на едно грешно 
желание за нещо, което принад-
лежи на друг, няма да бъде вино-
вен за неправилно действие 
спрямо своите съчовеци.” 11

Решението
„Христос призовава деца-

та Си да се оттърват от все-
ки егоизъм, всяко пожела-
ние, всякаква нечистота.” 12

„Мнозина правят грешка; а 
именно, умът им се занима-
ва повече с ядене, пиене и 
обличане на самите себе си, 
отколкото да се почувстват 
скромни и с молитви да слу-
жат на Бога. . . . Всеки един 
за себе си има нужда да по-
знае какво трябва да напра-
ви, за да бъде спасен? И ко-
гато започнете да познавате 
словото по този начин, ще 
установите, че Бог гледа на 
вас, и че ще ви придаде раз-
биране на Своето слово, така 
че да не бъдете хора, които 
пожелават това или онова, което е 
на света... (цитирано Матей 6:25).

Не би ли трябвало обеща-
нието на нашия Осигурител, 
че никога няма да ни изосатви, 
да окаже трайно въздействие 
върху начина ни на живот?

Ще уморявате ли тялото си, 
ще се безпокоите ли, ще се ко-
сите и притеснявате ли, ще 
развалите ли религиозното си 
преживяване, защото не се упо-
вавате на Господ Исус Христос 
да работи за вас, когато прави-
те най-доброто от своя страна?

. . . Господ да ви помогне да по-
ложите упованието си в Него, да 
гледате към Него, и тогава Негови-
ят Свят Дух ще дойде върху ви и 
ще имате - не предразположение 
да се карате, понеже нямате всич-
ко, каквото искате - но ще имате 
предразположение да благодари-
те на Бог от сърце за това, което 
имате. Това е, от което се нужда-
ем. И ако нямате този Дух, и ако 
не проведете това, никога няма да 
влезете в небесното царство.” 13

“ ‘Които искат да забогатеят,’ - 
тези, които са изцяло решени да 
се сдобият с богатство и да се рад-
ват на удоволствията на този свят 
- ‘падат в изкушение, в примка и в 

много глупави и вредни похоти’ (1 
Тимотей 6:9). За известно време 
Сатана предлага пред очите им 
много светски привлекателности и 
възможности, но неизменно ще ги 
постигне това, което Божието сло-
во заявява, че ще бъде сигурният 
резултат. Краят им е унищожение 
и погибел [цитаран е стих 10].

„Като християни трябва да след-
ваме нашия Водител стъпка по 
стъпка към небето. Неговите даро-
ве не трябва да се влагат в светски 
занимания и цели. . . . [цитирани 
са стиховете в 1 Йоан 2:17–19].” 14

И така, когато попаднете под 
натиска на стреса, спомнете си, 
че „Бог не ви повелява да се бо-
ите, да не би Той да не успее да 
изпълни обещанията Си, да не би 
търпението Му да се изчерпи или 
да не Му достигне милост. Бойте 
се, да не би да се окаже, че не 
сте държали волята си в подчи-
нение на Христовата воля, да не 
би да се окаже, че унаследените 
и придобитите черти на характе-
ра ви контролират живота ви.”15

„Ако сте били възкресени заед-
но с Христа, търсете това, което е 
горе, където седи Христос отдяс-
но на Бога. Мислете за горното, 
а не за земното; защото умряхте, 

и животът ви е скрит с Хрис-
та в Бога.” (Колосяни 3:1–3).

Затова нека решим 
тържествено да обеща-
ем заедно с апостола:

„Защото се научих да съм 
доволен в каквото състояние 
и да се намеря. Зная и в ос-
къдност да живея, зная и в 
изобилие да живея; във всяко 
нещо и във всички обстоятел-
ства съм научил тайната и да 
съм сит, и да съм гладен, и 
да съм в изобилие, и да съм 
в оскъдност. За всичко имам 
сила чрез Онзи, Който ме под-
крепя.” (Филипяни 4:11–13). 
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ПАЗЕНЕ НА СЪБОТАТА,
ЛИЧНО СЛУЖЕНЕ 
И КРЪЩЕНИЕТО 
НА СВЕТИЯ ДУХ
Джерсън Робълс

Какво общо имат пазенето на 
съботата, личното служене и кръ-
щението на Светия Дух? Може 
да се изненадате, като разбере-
те, че те са неразривно свързани. 

Съботата и личното служене 
са дълбоко свързани с Исая 58. В 
тази глава Бог казва, че не е въз-
можно да се наслаждаваш на съ-
ботния ден, без преди това да 
си принесъл лично служене на 
по-малко облагодетелстваните. 

Исая 58 изобличава глупостта от 
един изкуствен стил на пазене на 
съботата, който се явява, когато из-
повядващите се за Божий народ се 
излагат на религиозен показ, подоб-
но на преструвка. Господ демаски-
ра предполагаемата им „святост” 
и разкрива, че тя не е нищо друго, 
освен лицемерна набожност. Ето 
какво Бог намира за нередно в съ-
ботната религия на народа Си:

1. Стихове 1 и 2: Докато нарушават 
закона и грешат, те търсят Бог всеки 
ден и уж „се наслаждават” да науча-
ват Неговите пътища. Те се „наслаж-

дават” да се приближават към Бога. 
Подобно на „фалшиви новини” това е 
една фалшива, подправена религия.

2. Стихове 3–5: Основата на тях-
ната религия не е вяра в Бога, но 
вяра в това, което те биха могли да 
направят, за да си спечелят благо-
разположение пред Бога. Те постят 
и ходят с унил дух сред обществе-
ността - с надеждата Бог да забе-
лежи тъжното им лице. Но те имат 
две лица. Докато отвън лицето им 
изглежда свято и твърдят, че са 
представители на Бога на земята, 
те пренебрегват бедните и показ-
ват изключително жестоко лице към 
по-слабо облагодетелстваните. Те не 
плащат достатъчно на служителите 
си и обичат да дебатират и да спорят.

Звучи ли ви познато? Нека изслед-
ваме сърцата си за момент. Може 
и да кажете: „Това не се отнася за 
мен; нямам никакви служители, 
не постя и се разбирам с всички!”

Възможно е да не се отнася за 
вас това, че не плащате достатъчно 
на служителите си, постите с тъж-
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но изражение на лицето, намирате 
удоволствие да водите спорове - но 
дали принасяте лично служене на 
бедните, вдовиците, по-слабо об-
лагодетелстваните? Ако не, то не 
пазите истински съботата. Вижте 
Исая 58:6, 7, 13: стиховете ни по-
казват, че само когато разхлабваш 
връзките на нечестието, когато раз-
вързваш хомота (тежки товари), ко-
гато пускаш на свобода угнетените, 
когато счупваш всеки хомот, когато 
споделяш хляба си с гладния, кога-
то въвеждаш в дома си сиромаси 
без покрив и когато обличаш голия 
- едва тогава ще можеш да наре-
чеш съботата наслада, почитаема.

Защо е така? Понеже това дело е 
евангелско дело. Понеже обратното 
на това означава да си двуличен, 
а един двуличен, себичен човек 
не се наслаждава в съботата, тъй 
като това се намесва в плановете 
му да изкара повече пари, да тър-
си собственото си удоволствие. За 
такива хора съботата е неудобство 
или дори по-лошо, тя се превръ-
ща в още едно средство, което те 
използват, за да си придадат един 
външен изглед на праведност.

Твърде често съботата няма връз-
ка с това какви сме ние и какво 
вършим през седмицата. Нашите 
съботни служби се състоят твърде 
често в това да се нахраним с док-

трини, да дебатираме истината, за 
да видим кой знае повече, и да се 
нахраним с обилен обяд, а после 
да си отидем у дома и да чакаме, 
докато се изниже времето до залез. 
На мен това ми изглежда един мно-
го егоистичен възглед за съботата. 

Как Исус прекарваше 
съботата?

Но нека погледнем към Исус за мо-
мент и да видим какво означаваше 
съботата за Него. За Него беше оби-
чай да ходи на църква в събота. Но 
наред с това в събота Той изцелява-
ше хора. Струва ми се, че начинът, по 
който Исус пазеше съботата, имаше 
една неизменна връзка с Неговото 
служене на изгубените. Начинът, по 
който Той пазеше съботата, никога 
не представляваше едно себично уп-
ражнение да се нахрани с достатъч-
но духовна храна, която да Го дър-
жи през другите дни от седмицата.

Именно тук виждаме връзката 
между пазенето на съботата и кръ-
щението със Светия Дух за служене. 
В Лука 4:14–19 четем, че „Исус се 
върна в Галилея в силата на Духа. . . и 
дойде в Назарет, където беше отхра-
нен, и по обичая си влезе в синагога-
та един съботен ден и стана да чете.”

Какво прочете? „И подадоха Му 
книгата на пророк Исаия; и Той, 
като отвори книгата, намери мяс-

тото, където бе писано: „Духът на 
Господа е на Мене, защото Ме е 
помазал да благовестявам на си-
ромасите; прати Ме да проглася 
освобождение на пленниците, и 
прогледване на слепите, да пусна 
на свобода угнетените, да проглася 
благоприятната Господна година.”

А сега нека обърнем внимание 
на едно нещо тук. Именно защо-
то Исус бе помазан да извърши 
това дело на избавление, Той бе 
изпълнен с Духа. Неговото пазене 
на съботата беше неизменно свър-
зано с Неговото дело да спасява 
и да служи на нуждите на хората.

Така че следващия път 
като отидете на църква в съ-
бота, запитайте се следното:

Защо пазя съботата?
Дали съботата е един ден, кога-

то ходя на църква и си храня мо-
ята душа един път в седмицата?

Или дали това е един ден, който 
е емблематичен за моето помаза-
но от Духа служене, с което нося 
избавление и подкрепа на изгубе-
ните, бедните и нуждаещите се?   

Бог направи съботата знак за из-
бавлението на израилтяните от еги-
петско робство, така че съботата е 
истинска наслада и от особено зна-
чение, когато съработниците на Бога 
служат на изгубените, пленниците, 
бедните и тези, които са в нужда.
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РАЗКАЗЪТ ЗА МОЕТО

Вероника Лий 
Колинс

ДВОЙНО 
ОБРЪЩАНЕ

Ако някога сте слушали думите 
на песента „О, славна любов,” на-
писана от Джон Питерсън, то вие 
сте чули разказа за моето обръща-
не, изказан накратко. Първият ред 
в текста споменава: „В моя мрак 
Исус ме намери.” Да, докато чезнех 
в моя дълбок ров на среднощен 
мрак, именно и точно там ме наме-
ри моят Господ и Спасител. Без ко-
лебание Той ме повика по име чрез 
Своя Свят Дух - от мрака в Своята 
чудесна светлина. 1 Петър 2:9 ни 
казва: „Вие сте избран род, царско 
свещенство, свят народ, особен на-
род; за да изявявате превъзходства-
та на Този, който ви е призовал от 
мрака в Своята чудесна светлина.”

Бях на 27 години, по време на 
втория си брак и живеех в Тулса, 
Оклахома, когато преживях обръ-
щането си. И по-конкретно, това 
беше второто ми обръщане, по-
неже първото стана, когато бях на 
осем години и траеше, докато на-
върших 15. От 15 до 27 години жи-
веех в невежество и ужасен грях. 

Когато бях на осем, родителите ми 
се разведоха и баща ми пое грижата 
за мен, моя брат и моята сестра, тъй 
като майка ми се беше запознала 
с друг мъж, избяга с него и загърби 
децата си. Мама взе мебелите ни, 
включително и нашите легла. Тя 
се разведе с татко, за да се омъжи 
повторно за този мъж, когото не го 
беше много грижа за деца. В общи 
линии майка ми си беше избрала 

този мъж пред собствените си деца. 
След изневярата на мама отчужде-
ното ни семейство започна да посе-
щава баптиската църква Емануил в 
Арканзас. Татко ни информира, мен, 
брат ми и сестра ми, че си търси съ-
пруга и желае да му съдействаме за 
това. Не би могло да има по-добро 
място, където да си потърси съпру-
га, отколкото една църква, нали?

Щастие и надежда
Междувременно, като се връщам 

назад във времето, си спомням с 
умиление за моето първо прежи-
вяване с Исус, сякаш беше вчера. 
Баптисткият проповедник направи 
призив от амвона към грешниците, 
да излязат най-отпред в църквата. 
Аз си седях на скамейка в близост до 
средата и в този момент почувствах 
такова изгаряне в сърцето, сякаш 
бях най-големият грешник на света. 
Днес се чудя как на такава ранна 
възраст е възможно да се почувства 
такова дълбоко убеждение за грях. 
Въпреки това, няма и сянка на съм-
нение, че почувствах как Светият 
Дух ме призовава. Станах от мястото 
си, отправих се най-отпред, изплаках 
си сърцето и искрено се помолих за 
прощение. Разбрах какво трябва да 
направя: С всичката възможна ис-
креност на сърцето, ума и душата си 
поканих Исус да влезе в сърцето ми. 
Исус изпълни обещанието Си: „Ще 
ви дам и ново сърце и нов дух ще 
вложа вътре във вас: и като отнема 

каменното сърце от плътта ви, ще ви 
дам сърце от плът” (Езекиил 36:26).

Да, Исус дойде и отми моята мръ-
сотия и грях. Исус ми даде ново 
сърце. Получих отговор на молит-
вите си: „Сърце чисто сътвори в 
мен, о, Боже, и правилен дух обно-
вявай вътре в мен” (Псалм 51:10). 
Почувствах свобода и за първи път 
в осемгодишния си живот усетих 
Исус да живее в сърцето ми. Исус: 
чист, семпъл, реален и най-добрият 
от всичко - жив в мене! Не смеех да 
отрека желанието да Му служа и да 
живея по Неговото благоволение. 
Това се превърна в мой сериозен 
стремеж . . . докато навърших 15.

А сега, нека да се върна малко на-
зад: Когато бях на 9, баща ми се оже-
ни за втора съпруга, Мона. Пет години 
по-късно, когато бях на 14, той изчез-
на ненадейно, след като връщайки 
се у дома, намери празна къща и бе-
лежка от втората си съпруга, в коя-
то тя казваше, че се развеждат. Той 
остави фирмения си ван паркиран 
отвън и избяга - напусна бизнеса си 
с химическото почистване, остави 
новата си къща, новата кола, кучето 
и петте си деца (мене, брат ми и сес-
тра ми, а също двете деца на Мона).

Сякаш отнесена от вихър, извед-
нъж се оказах откъсната от прия-
телите си, от училище и средата. 
Мона ме изпрати в Тулса заедно с 
брат ми и сестра ми, за да живея с 
майка ми, противно на волята на 
баща ми, тъй като той нямаше из-
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бор в тази ситуация. Мама се съгла-
си да ни вземе от Арканзас и да ни 
заведе да живеем с нея в Тулса. А 
в Тулса дойде и новият живот, нови 
приятели и един по-голям град.

Проблеми в Тулса
Докато се мотах в къщата един 

ден, се спрях, размисляйки за моя-
та 13-годишна сестра, която живее-
ше така, сякаш уж се забавлява. В 
този момент започнах да презирам 
старото си поведение на сладко-
то и невинно обслужващо всички 
куче „Поли,” като се чудех на жела-
нието на моята по-малка сестра за 
приключения - смятайки погрешно, 
че пропусках нещо важо. За съжа-
ление това не беше нищо друго, 
освен греховните пътища на света!

И така, в едно празно преследване 
на „веселба,” в годините от 15 до 27, 
установих, че съм започнала да псу-
вам като моряк и съм станала край-
но суетна и горда. Никой не можеше 
да ми каже какво да правя, нито кога 
да го направя, тъй като сериозно си 
мислех, че знам всичко и разбирам 
кое е най-доброто в живота ми. (Но 
в действителност много скоро започ-
нах да мразя човека, в който се бях 
превърнала, и мразех живота си.)

Като тийнейджерки, аз, сестра ми 
и приятелката ни Джоан започнахме 
да обикаляме надлъж и нашир Тул-
са на автостоп, за да ходим на всяко 
място, където мислехме, че имаме 
нужда до отидем. Накрая трябва-

ше да се случи един ужасяващ, 
истински застрашаващ живота ко-
шмар, за да ме събуди от тази опас-
на сцена на пътуване на автостоп. 

Осъзнавам, че това не са хубави 
моменти от живота ми. Но въпреки 
това съм благодарна за обещанието 
в Библията, че „Бог не държи смет-
ка за времената на невежеството; 
но сега заповядва на всички хора 
навсякъде да се покаят” (Деяния 
17:30). Реалността е, че животът ми 
беше пълна катастрофа, докато спи-
ралата на греха се завърташе все 
по-дълбоко и по-здраво отвътре. На 
25 години се омъжих за първия си съ-
пруг, след като го бях познавала едва 
месец. Бракът траеше една кратка 
година. Скоро след това направих 
втора клетва пред втори съпруг, 
който беше алкохолик. Заплатих 
скъпо за втория си брак, понасяй-
ки умствено и физическо насилие.

Накрая—повратна точка
На 27 години работех като рецеп-

ционистка в компанията Mead Paper, 
когато една от нашите служителки, 
Джоди Мун, застана на рецепция-
та и ми предложи нейни бижута. Аз 
обожавах бижута и си колекциони-
рах гривни вече пет години. Имах 
най-малко 300 чифта обеци и ня-
колко скъпи пръстена. Колко скъпи 
на сърцето ми бяха тези бижута . . . 
„Понеже където е съкровището ти, 
там ще бъде и сърцето ти” (Матей 
6:21). Моят плътски ум отказа да 

схване защо Джоди или някой друг 
би могъл някога да реши да си про-
даде такива скъпоценни артикули. 

(Тогава си спомних да съм чела ня-
къде, че някои хора, замислящи да 
сложат край на живота си, се оттърва-
ват от скъпите си материални неща . 
. . ) Но реалната причина, която не 
можех да проумея, беше, че Джо-
ди Мун е направила стъпка напред 
във вярата, връщайки се назад към 
адвентните си корени–а по това вре-
ме адвентистите не носеха бижута.

Същата тази година Джоди за-
стана на рецепцията до мен, шан-
сът да имам деца беше вече нулев, 
тъй като страдах от ендометриоза.

Никога не бях забременявала и 
вече се учех да приемам факта, че ще 
трябва да си остана бездетна, докато 
съм жива. След операцията Джоди 
и брат й ме посетиха в болничната 
стая с Библия в ръка, прочетоха ми 
от Писанието и направиха молитва.

След като се възстанових и се вър-
нах на работа, Джоди ми даде книжка 
„Пътят към Христа,” която скрих под 
няколко списания в апартамента си, 
тъй като не бях сигурна, че искам някой 
да ме види с книга за Христос у дома.

Известно време след това Джоди 
ме покани на църква. Приех до из-
вестна степен от любопитство - но 
преди всичко защото дълбоко в ду-
шата си знаех, че се нуждая от Исус.

Междувременно бях приятелка 
на омъжена жена, която имаше из-
вънбрачна връзка. Наричах я мал-
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ката Барби, тъй като беше миньон. 
Малката Барби работеше с мене в 
същата фирма. Обядвахме заедно и 
се разкарвахме заедно след работа. 
Възхищавах й се и исках да остана 
нейна приятелка. Спомням си вре-
мето, когато тя напусна съпруга си и 
живееше в хотел. Аз й ходех нагости 
там, но малко преди това, сякаш като 
гръм от ясно небе, Господ започна да 
работи в сърцето ми. Почувствах как 
Светият Дух ме призовава обратно 
при Себе Си. Не можех да откажа на 
силния призив във вътрешния ми дух. 
Бих могла да опиша това като едно 
нежно, но категорично увещаване.

В моя мрак Исус ме 
намери

Познах гласа Му и не смеех да се от-
неса лековато, защото можеше и по-
вече да не ме повика. Започнах да се 
страхувам, да не би да изгубя душата 
си. Бях уморена да живея за себе си.  
Животът и бракът ми бяха на ръба на 
тотална катастрофа. Копнеех за пре-
живяването на онова осемгодишно 
момиченце, когато Исус живееше в 
сърцето ми. В същото време не зна-
ех какво да направя и как да се върна 
обратно при Исус. Стоях на прага на 
хотелската стая на малката Барби и 
разговаряхме. Барби разбираше, че 
живея с мъж, упражняващ насилие, и 
започна да ме разпитва за плановете 
ми в живота. Аз едва посмях да спо-
деля за чувствата, които изпитвах, 
докато Исус ме призоваваше. Усе-
щах как Той ме теглеше за сърцето 
и чукаше на сърдечната ми врата.

Казах й, че не знам как да обясня 
какво чувствах. В този момент имах 
нужда приятелката ми да разбере 
желанието ми да подредя живота 
си, да го оправя и някак-си, в мрака 
да намеря пътя обратно към Гос-
пода. Обясних, че трябва да взема 
решение и да отговоря на призива.

Треперя от вълнение, защо-
то наистина отговорих на при-
зива, но за съжаление, между-
временно изгубих най-добрата 
си към онзи момент приятелка. 

За съжаление малката Барби 
отказа да има нещо общо с моя 
Исус. Но аз намерих нов най-до-
бър Приятел - вечен Приятел!

Едно ново чудно пътуване
И сега се отправих на път, следвай-

ки чудесния Исус. Първоначално ня-
мах Библия, докато Джоди дойде на 
помощ и ми даде една. Тогава сама 
изпратих е-мейл за някакви библей-
ски уроци за адвентисти от седмия 
ден. Изучавах пророчествата на Да-
ниил и Откровение. Докато изучавах 
сама, се запознах с другите учения 
на адвентистите от седмия ден. На-
пример, 1 Петър 3:3, 4: „Вашето укра-
шение да не е външно, т.е. плетене 
косата, кичене със злато, или облича-
не със скъпи дрехи, но скришният в 
сърцето човек, с нетленното украше-
ние на кротък и тих дух, което е скъ-
поценно пред Бога.” Не беше лесен 
подвигът да се сбогувам с грима и 
бижутата си. Както споменах по-горе, 
бях си колекционирала гривни вече 
пет години и притежавах над 300 
чифта обеци. Освен всичко друго, бях 
от този род жени, които не си показ-
ват носа навън, ако не се нагримират.

Но въпреки всичко, умът ми беше 
като попивателна гъба, поемайки 
тази новооткрита истина направо от 
Библията. Имах намерението и жела-
нието да се покорявам на Божия глас 
по всяка една точка. И понеже с очи-
те си видях църквата, която пазеше 
съботата, не след дълго се кръстих 
и станах адвентист от седмия ден. 
Първоначално тази църква ме при-
влече чрез един човек: Джоди и ней-
ното живо свидетелство за велико-
лепната Божия благодат. След това 
се запознах с други души за царство-
то в църквата на Джоди, всички от 
които бяха много приятни. Личното 
внимание, което ми се обръщаше, не 
само оказа роля да бъда привлечена 
към тази църква, но те направиха пъ-
туването ми приятно преживяване.

В последствие религията, която 
открих, се превърна в клин при вто-
рия ми брак, който завърши с развод. 
След това се омъжих за трети път.

Готова за реформация
Един ден след богослужение една 

приятелка, Линда Сю от църквата на 
АСД в Тулса, ме покани да отида на 
религиозно събиране в един дом в 
Колинс, Мисури. Там се запознах с 
приятни селски хора, една възрастна 

двойка на име Джо и Ели Роджърс, 
които бяха членове на АСД реформа-
торско движение. Джо и Ели провеж-
даха събирания у дома си. Истините, 
които научих от техните съботноучи-
лищни уроци, не бяха като тези на 
църквата на АСД, тъй като учени-
ята им закопаваха по-надълбоко в 
Божието слово. В предходната ми 
църква рядко чувах проповедник 
или учител в съботното училище да 
споменава името на Елън Уайт или 
Духа на пророчеството. В Рефор-
маторското движение, обаче, ней-
ното име и поучения се ползваха с 
голямо уважение и много се ценяха.

От библейските курсове, които 
бях провела в църквата на АСД, бях 
научила законите в Левит относно 
диетата. Но ученията на Рефор-
маторското движение стигаха на-
право до вестта на светилището и 
стомната с манна, както се отнасят 
за Божия народ днес. Реформатор-
ското движение изпращаше пастор, 
който да изнася домашни курсове 
за изучаване, така че аз вече след-
вах такъв курс с моята Библия.

Този вид личен контакт (доколко-
то ми е известно) не се практикува 
в църквата на АСД. Радвах се на 
този индивидуален курс от Рефор-
маторското движение и умът ми се 
отваряше за новите истини. Хората 
в Реформаторското движение бяха 
също толкова приятни, както в АСД. 
Въпреки това, те нямаха двоен стан-
дарт на живот. (В църквата на АСД 
бях обезпокоена да видя прекале-
но много двоен стандарт на живот. 
Например, един мой скъп приятел 
- възрастен господин, който си пуше-
ше цигари, без да се крие - нямаше 
проблем да се счита за член там. 
Друг пример–жена, която беше вече 
кръстена, в самия ден на кръщение-
то си продължи да си носи грима.)

Направиха ми впечатление някол-
ко разминавания между църквата 
на АСД и АСД реформаторско дви-
жение. Трябва да си призная, че не 
бях светия, докато посещавах АСД. 
Започнах отново да си слагам малко 
грим. Червилото се оказа най-труд-
ното пристрастяване, от което да се 
откажа напълно. Чувствах срам, за-
щото вярвах, че двойният стандарт, 
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който наблюдавах в църквата на АСД, 
беше оказал негативно влияние вър-
ху обходата ми с Господа. Започнах 
да разглеждам църквата на АСД като 
камък за препъване, тъй като когато 
направех нещо погрешно в църквата, 
никой не беше склонен да ми посочи 
грешката.  Така например, спомням 
си за един конкретен случай, когато 
нарочно си сложих минижуп и тъмно 
червено червило на едно църковно 
събитие. Нито един член дори не про-
мълви и дума за оскъдното ми облек-
ло и пурпурните ми устни. В Рефор-
маторското движение, обаче, самата 
ми съвест ме правеше да чувствам 
убеждение и срам за греховете си.

Една обезпокоителна тенденция
Не след дълго, докато все още по-

сещавах църквата на АСД, нашият 
пастор беше на семинар, поради кое-
то отсъстваше известно време. Кога-
то се върна, църквата ни изведнъж се 
промени: Той обяви, че вече нямаме 
нужда от амвон, тъй като, уж щял да 
ограничава говорителя. По това вре-
ме бях член на хора и ръководителят 
на хора ни уведоми, че когато пеем, 
трябва да ставаме от местата си и 
да се разхождаме измежду хората.

Освен това, ръководителят на 
хора, който изпълняваше и ролята на 
пианиста, каза, че ще сменим ритъма 
и звученето на музиката. Музиката 
- вместо да звучи традиционно - ще 
звучи бързо, напористо, живо и опти-
мистично. Спомням си как тя демон-
стрира на пианото разликата в звука.

Междувременно, след като внедри-
ха промените, църквата ни започна 
да се подготвя за евангелизатор, 
който щеше да пристигне за пореди-
ца от сбирки. Идеята уж била да се 
привлече публиката към сбирките. 
Съответно църквата ни покри името 
и знака на църквата с голям банер.

Вечерта на първата сбирка всички 
бяхме в приповдигнато настроение 
и заехме мястото си в светилище-
то. Изведнъж забелязах как в све-
тилището започна да се изпълнява 
музика, по-висока от обичайната. 
Имаше една жена на инвалиден 
стол, която очакваше да получи из-
целение по време на събирането.

Евангелизаторът излезе с високата 
си впечатляваща фигура в предната 

част на светилището и при засвир-
ване на музиката започна да пее 
позната песен по един неудържим 
начин. Започна да върви по средната 
пътека между редовете, като пееше, 
докато музиката гърмеше. По негово 
нареждане присъстващите започна-
ха да се изправят, пляскайки с ръце, 
а някои си издигаха ръцете в хвале-
ние. Почувствах как Светият Дух се 
оттегли от това място; не пожелах 
да остана повече и да наблюдавам 
тази безредица. Разговарях с хората 
за посрещане на нови хора във фо-
айето и направих всички усиля да 
убедя, че това, което църквата прави, 
е погрешно, но не получих отговор, 
какъвто се надявах да чуя. Започнах 
сериозно да се замислям, дали все-
ки от църквата е съгласен с такъв вид 
служба? Започнах да се обърквам; 
съмнение и неверие се промъкнаха в 
ума ми относно действията на църк-
вата. Отказах да стоя - и на излизане 
от църквата друга двойка също се гот-
веше да си тръгне. И те като мен има-
ха чувството, че Светият Дух ни каз-
ваше, че това събрание не е редно.

Място на прибежище
В резултат от това преживя-

ване посещенията ми в АСДРД 
се превърнаха в място на при-
бежище от църквата на АСД. 

В следващите дни линиите на 
разграничение между двете църк-
ви сатнаха още ясно по-отчетливи. 
Това преживяване направи същест-
вено оставането ми при АСДРД. 
Доктрините, принципите и ученията 
на АСДРД запълниха празнините и 
дадоха отговор на въпроси, които 
отдавна си бях задавала в моя ре-
лигиозен опит. И така, от полусър-
дечен и полуобърнат християнин 
станах един сериозен човек, ре-
шен да се уповава изцяло на Бога.

Несъмнено съм изправена пред 
сериозни предизвикателства и 
изкушения в АСДРД, но колко-
то и да съм недостойна, Господ 
продължава да ме поддържа. 

Третият ми съпруг се разведе с мене 
няколко години, след като се обявих 
на страната на АСДРД. Никой от кръв-
ните ми роднини не стана адвентист.

Останах си единственият съ-

ботопазител, но все пак семейство-
то ми се опитва да ме уважава–и 
с Божията помощ успявам да се 
отнасям към биологичната си май-
ка с прощение, уважение и почит.  

Що се отнася за мен, едва взех 
изпита за общообразователна сте-
пен, но с Божията помощ продъл-
жих образованието си, като изкарах 
четири колежански степени. „Но 
мъдростта, която е отгоре, е първо 
чиста, после миролюбива, любезна 
и лесно умолима, пълна с милост и 
добри плодове, нелицемерна” (Яков 
3:17). Господ си остава отлична до-
животна опора и работи изключи-
телно при моето второ обръщане, 
надхвърляйки моите очаквания.

Той ме е опазил, поддържал и 
все още работи в мене. Благо-
дарна съм за всяка духовна чер-
тичка и точица, които продъл-
жава да изработва в живота ми.  

Преди двадесет и шест години поз-
волих „обувките ми да се напълнят 
с пясък” и откакто се преместих от 
Оклахома във Флорида, продължа-
вам да си изтръсквам пясъка. Гос-
под осигури тази неплодна утроба 
с това, което наричам моя „духовно 
осиновен син,” една сладка снаха с 
четири внучета и пето на път. Така 
Господ изпълни обещанието Си в 
Лука 23:29, „защото, ето идат дни, 
когато ще рекат: Блажени неплодни-
те, и утробите, които не са раждали, 
и съсците, които не са кърмили”. Аз 
си оставам истински благословена!

Остатъкът от моята история се 
намира в другата част на първа-
та строфа от думите на песента:

О, славна любов:
„В моя мрак Исус ме намери,
Докосна очите ми и ме направи да 

прогледна,
Счупи оковите на греха, които ме 

бяха държали задълго 
И ми даде живот и свобода!”
„Пееха песента на Божия слуга 

Моисея и песента на Агнето, каз-
вайки: Велики и чудесни са Твоите 
дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пъ-
тища, Царю на светиите.” “А те го 
победиха чрез кръвта на Агнето 
и чрез словото на своето свиде-
телстване” (Откровение 15:3; 12:11).
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Елизабет Позник

От Канада 
до Канкун

След разговори по телефона и е-мейли от различни 
братя, през месец ноември 2017 нашето семейство успя 
да се свърже с малка група от вярващи в Канкун, Мекси-
ко. Поредно предизвикателство беше да открием църк-
вата, но след като се сдобихме с информация за кварта-
ла и главното кръстовище, и след като се спирахме, за да 
разпитаме много хора по мръсното шосе, завихме по ма-
лък обходен път и карахме до самия му край, където на-
мерихме една група от 10–15 вярващи, насядали под 
сянката на голямо дърво в близост до нашата църква.

Преди около десетина години беше закупен малък пар-
цел земя, след което един рециклиран поцинкован покрив 
бе издигнат върху бетонова плоча. С изключение на 3–4 
души, тази църквата се състои от две майки с техните почти 
пораснали деца и внуци. През 2011 (преди 7 години) един 
брат направи призив към някои от нашите членове в Ка-
лифорния, след което в църквата в Канкун бяха изпратени 
няколко стотин долара. С тези средства бяха изградени сте-
ните на църквата, след което братята ни в Канкун успяха 
за първи път да се съберат в малката църквичка. По пода 
си в продължение на няколко години имаха прах и едва 
наскоро успяха да добавят подходяща подава настилка.

Сестрите работеха усърдно неделите, за да отстранят дъл-
боките корени на голямо дърво, където се надяваха да постро-
ят съботноучилищна стая. Наложи се да преустановят този 
проект, понеже сечивата им се счупиха. Тази година се надя-
ват да се инсталира ток за малката църквичка, за да имат ос-
ветление, както и цялостен покрив над едно второ помещение 
зад църквичката, където децата да имат съботно училище.

Със своята семпла църква тези вярващи се срещат вяр-
но всяка събота и са светлина за общността около тях. 
Без да имат музикални инструменти, тези сестри използ-
ват гласовете си, за да пеят със сърцата си всяка събо-
та. Гласовете ми, съчетани в едно, се оказват по-сил-
ни от инструмент—пиано или орган! Слава на Бога!!
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ЗА ДЕЦАТА

Животът на една пчела-работничка се състои в 
това да посещава хиляди цветчета на ден. Нейните 
малки крилца пърхат 11,400 пъти в минута, докато 
тя прелита до 10 километра от кошера със скорост 
25 км/час. Възможно е трудовата пчеличка да на-
прави 12 обиколки на ден, минавайки през 50–100 
цветове от един и същи вид цвете при всяка отделна 
обиколка. Като работи с още 555 други пчели-работ-
нички, заедно те могат да направят близо половин 
килограм мед от около 2 милиона цвята. Но всяка 
малка пчеличка ще направи едва 1/12 чаена лъжич-
ка мед в целия си живот от 6 седмици—така че, за 
да успеят, те наистина имат нужда една от друга!

Има едно хубаво стихотворение за урока, който 
можем да научим от тези удивителни създания. На-
писано е от известния автор на химни, Айзак Уотс:

Как малката трудова пчеличка

Как малката трудова пчеличка използва 
всеки светъл час, 
и всеки ден събира мед от всеки цъфнал 
цвят!

С какво умение строи килийка и колко 
прилежно разпростира върху нея мрежа! 
А после със сладката храна на своя 
неуморен труд грижливо я зарежда.

В дела на труд или умение и аз труд 
неуморен ще положа;
Защото Сатана все още за безделните 
ръце пакости отрежда.

Нека първите мои години преминат с книжки, 
здравословни игри и труд, 
но така, че накрая докладът за тях да бъде добър.

Пчелите работят много усилено, за да израбо-
тят своя възхитителен продукт – меда. Но знаете 
ли, че има нещо, на което може да се научим да 
се радваме даже повече от тази сладка почерпка?

„Съдбите Господни са истинни, по-сладки са 
от мед и от капките на медена пита.” „Колко са 
сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-слад-
ки от мед в устата ми” (Псалм 19:9, 10; 119:103).

Така че следващия път, когато отворите Божи-
ето слово, молете се да мислите за това! - BHM.


