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ИСУС
ИДВА
СКОРО
Ч

рез апостол Йоан в книгата Откровение Исус
заяви: „Ето, ида скоро”
(22:20). Дали Бог е подготвил една
съвършена програма за второто
идване на Исус? Със сигурност.
„Подобно на звездите, които
следват по своята необятна обиколка на определения им път,
Божието намерение не знае нито
избързване, нито забавяне.”1
Във връзка с Неговото второ идване, Павел заяви: „Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина
Си, който се роди от жена и под закона” (Галатяни 4:4). „В небесния
съвет бе определен часът на Христовото идване. Когато великият
часовник на времето посочи този
час, Исус се роди във Витлеем.”2
Нека разгледаме вдъхновените слова на Авакум: „Защото видението се отнася за едно определено бъдеще време, но бърза
към изпълнението си, и няма да
излъже; ако и да се бави, чакай
го, защото непременно ще дойде,
няма да се забави” (2:3). Тези два
израза: „Ако и да се бави” и „няма
да се забави” изглежда си противоречат. Първо пророкът казва, че
видението е за едно определено
време. После казва: „ако и да се
бави”, а накрая казва: „няма да се
забави.” Макар да ни се струва, че
Бог забавя изпълнението на обещанието Си, „то няма да се забави.”
Думите на Петър ни помагат да
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разберем очевидното забавяне
на Христовото идване: „Господ
не забавя това, което е обещал,
според както някои смятат бавенето” (2 Петър 3:9, първата част).
В Библията на Дарби четем: „Господ не забавя обещанието Си,
както някои считат бавенето.”
В Матей 24, говорейки за второто Си идване, Исус каза: „А за
онзи ден и час никой не знае, нито
небесните ангели, а само Отец”
(стих 36, Дарби). Отец знае деня
и часа на Христовото идване. Той
ще го заяви на Своите верни, очакващи деца в надлежното време.
„Но Христос не е разкрил деня и
часа на Своето идване. Той ясно
заяви на учениците Си, че самият Той не може да разкрие деня
и часа на Своето второ явление.
Ако имаше свободата да направи това, защо да ги увещава да
поддържат едно отношение на
постоянно очакване. . . . Точното време на второто идване на
Човешкия Син е Божия тайна.”3
Във времето на Христовото възнесение учениците Го попитаха:
„Господи, сега ли ще възвърнеш
на Израил царството? А Той им
каза: Не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е
положил в собствената Си власт”
(Деяния 1:6, 7). „Те нямаха нужда да видят нещо по-напред в
бъдещето, отколкото откровенията, които Той им бе дал. Тях-

ната работа беше да провъзгласят вестта на евангелието.”4
Кой проповядва, че второто Христово идване се забавя? Злият слуга, който „каже в сърцето си: Господарят ми се забави” (Матей 24:48).
Привидното забавяне открива Божията милост и благодат към Неговите люде. Той
не желае нито едно от децата
Му да погине, но копнее всички да дойдат до покаяние.
Възползваме ли се от милостта
на Бога, проявена в това, че ни
подарява време, през което да извършим цялостно приготовление?
„От вековете до нас достигат
слова на тържественото предупреждение на нашия Господ от
Елеонския хълм: „Внимавайте на
себе си, да не би в някой момент
сърцата ви да натежат от преяждане, пиянство и житейски грижи и
онзи ден ви постигне неочаквано.”
„Затова всякога бдете и се молете,
за да бъдете счетени за достойни
да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред
Човешкия Син” (Лука 21:34, 36).”5
Библиография
1 Животът на Исус, стp. 32.
[акцентът е добавен]
2 Пак там [акцентът е добавен]
3 Пак там, стp. 632, 633. [акцентът
е добавен]
4 Деяния на апостолите, стp. 30.
5 Животът на Исус, стp.636.
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РАЗБИРАНЕ НА
БЕЗПОДОБНАТА
БОЖИЯ ЛЮБОВ
Питър Кайоен

Роден съм и израснах в едно напълно езическо общество. Религиозната ми опитност като момче
се изгради в атмосфера на страх
от гнева на „духовете.” Никога не
бях учен, че трябва да обичам и
да се покланям на тези духове,
нито че тези духове ме обичаха
и бяха загрижени за живота ми.
По-скоро ме възпитаваха да мисля, че трябва да извършваме
множеството предписани ритуали,
за да уталожим гнева на тези духове и да сполучим да избегнем
да не станем обект на техния гняв.

Бог обича всички хора

Когато станах християнин, научих, че „Бог е любов,” както и че
трябва да обичаме и да се упо-
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ваваме на Бога, защото първо
Той ни възлюби” (1 Йоан 4:8, 19).
Това, което разграничава библейския Бог от езическите богове,
е, че Той е един любящ Бог. Към
израелската нация вестта Му бе:
„Наистина те възлюбих с вечна
любов: затова те привлякох с нежна привързаност” (Еремия 31:3).
Макар това изявление да бе изговорено на израилтяните, трябва
да го разбираме в смисъл, че Бог
обича нас езичниците по плът също
толкова, колкото обичаше израилтяните по плът, понеже Бог не проявява пристрастие. Петър обясни:
„Наистина виждам, че Бог не
гледа на лице: но във всеки народ оня, който Му се бои, угоден Му е” (Деяния 10:34, 35).

Също и Господ Исус обяснява, че Божията любов обгръща
всички хора, независимо цвета на
кожата и социалното им положение в живота: „Понеже Бог толкова възлюби света, че даде Своя
единороден Син, за да не погине
ни един, който вярва в Него, но
да има вечен живот” (Йоан 3:16).
Исус обясни универсалния характер на Божията любов също
по следния начин: „Чули сте, че
е било казано: „Обичай ближния
си, а мрази неприятеля си.” Но
Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на
вашия Отец, който е на небесата;
защото Той прави слънцето Си
да изгрява на злите и на добри-
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те, и дава дъжд на праведните и
на неправедните (Матей 5:43–45).
Фактът, че Бог прави слънцето
си да огрява добрте и злите, както
и че изпраща дъжд на праведните и на неправедните, показва, че
Той обича всеки човек, независимо
от характера на човека, цвета на
кожата или социалния му статут.
За нещастие Сатана работи
усърдно да помрачи тази любов и
да ни убеди, че Бог е така жесток и
отмъстителен, каквито са езическите богове, както бях учен като дете.

Природата разкрива
Божията любов

Чрез нещата от природата Бог се
е постарал да разкрие любовта Си
към падналото човечество. Апостол Павел писа: „Защото Божият
гняв се открива от небето против
всяко нечестие и неправда на човеците, които чрез своето нечестие
подтискат истината. Понеже това,
което е възможно да се знае за
Бога, на тях е известно, защото
Бог им го изяви. Понеже от сътворението на света Неговото невидимо естество, а именно, вечната
Му сила и божественост, се вижда
ясно, разбираемо в творенията;
така че човеците остават без извинение” (Римляни 1:18–20, RSV).
В красивите цветя, покриващи тръните и бодилите, както и в
множеството дървета, отрупани
с вкусни плодове в разнообразни
цветове и различен вкус намираме
вестта за Божията любов, понеже
Той ни даде всички тях, за да им се
радваме и за да ни демонстрат, че
Той ни обича и е загрижен за нас.
Всеки път, когато ядем храната си, трябва да си спомняме, че
в ръцете си държим знаците на
Божията любов към нас. Всяка
разтваряща се пъпка и разцъфващ цвят ни говорят за любовта
на нашия Баща и за грижата и
Неговото желание да ни направи здрави, щастливи и мъдри.
За съжаление Сатана е заслепил
умовете на хората и ги е направил
да забравят Бога и да почитат творението, а не неговия Създател.
Павел обяснява: „Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като
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Христос дойде да
живее на света,
за да разкрие
на човешката
раса истинския
характер на
Отец.
Бог; но извратиха се чрез своите
мъдрувания и несмислените им
умове се помрачиха. . . и славата
на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен
човек, на птици, четвероноги и на
гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде
на нечистота, така че да се обезчестят телата им . . . защото замениха истината за Бога с лъжа,
и предпочетоха да се покланят и
да служат на творението, а не на
Твореца, който е благословен довека!” (Римляни 1:21–25, RSV).
Заслепението в човешкия ум
беше толкова голямо, че вместо
да гледат на Бога като на любящ
и грижовен Баща, хората бяха
склонни да Го възприемат като
строг съдия, който намира удоволствие в раздаване на наказания, а не в любов и прощателност.
Чрез красотата на Своето
творение обаче, Бог се опитва да ни припомни Своята милостива любов. И все пак, има
едно още по-ясно откровение:

Христос разкрива
Божията любов
Христос дойде да живее на света, за да разкрие на човешката
раса истинския характер на Отец.
Никой никога не е виждал Отец, но
всички могат да видят красотата на
Неговия характер—Неговата доброта, благост, милост и любов—
„като гледаме на Исус, начинателя
и завършителя на нашата вяра”

(Евреи 12:2). Библията обяснява:
„Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното
на Отца, Той Го изяви” (Йоан 1:18).
„Всичко ми е предадено от
Отца Ми; и освен Отца, никой
не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът,
и оня, комуто Синът би благовол да Го открие” (Матей 11:27).
За да познаем Отец, не се налага да Го видим, както е. „Никой
никога не е видял Бога” (Йоан
1:18). Въпреки това, ако видим
единородния Божи Син, това ще
е равностойно, ако бяхме видели
Отец лично. Исус обяснява: „Ако
бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми. . . . Филип Му казва:
„Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е. Исус му каза: „Толкова
време съм с вас и не познаваш ли
Ме, Филипе? Който е видял Мене,
видял е Отца . . . думите, които ви
казвам, не от Себе Си ги говоря; но
пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела” (Йоан 14:7–10).
Чрез Христос светът получи
една по-ясна представа за любовта на Отец. В служенето на Исус
на земята можем да видим една
жива демонстрация на любовта
на Отец. Апостол Петър заявява: „Наистина виждам, че Бог не
гледа на лице, но във всеки народ оня, който Му се бои и върши
правото, угоден Му е. Вие знаете
словото, което Той прати на израилтяните . . . се разпространи по
цяла Юдея, започвайки от Галилея
. . . как Бог помаза Исус от Назарет със Светия Дух и със сила;
как обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше
с Него” (Деяния 10:34–38, RSV).

Окончателното
разкриване на Божията
любов

Върховната демонстрация на
Божията любов към човечеството
беше смъртта на Христос за нашите грехове, „понеже когато още
бяхме немощни, на надлежното
време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се на-
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мери някой да умре даже за праведен човек. Но Бог препоръчва
Своята към нас любов в това, че
когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:6–8).
Тук Павел обяснява контраста
между Божията любов и човешката любов. Човешката любов
се обуслява от красотата или добротата на обекта на тази любов.
Хората естествено се влюбват в
този, който е красив, интелигентен,
честен и атрактивен, а
биха се отвърнали от
човек, за когото вярват, че е грозен, невеж,
груб или неприятен.
С други думи, хората в типичния случай
обичат само хубавото
и не обичат лошото
или несимпатичното.
Но човешката любов,
макар и егоистична в
естеството си, може
да се развие дотам,
че да заприлича на
неегоистичната любов.
Най-висшата форма
на човешката любов
се демонстрира, когато някой би дръзнал да
умре за добър приятел.
Исус обяснява: „Никой
няма по-голяма любов
от това, щото да даде
живота си за приятелите си” (Йоан 15:13).
Тази духовна истина
беше демонстрирана
в древната история
за Адмет и Алкестида. Историята
разказва как Адмет, благороден и
красив младеж, се разболява от
болест—която, по думите на боговете, ще доведе до смъртта му,
освен ако някой друг не умре на
негово място. Допитали се до неговите родители и близки роднини. Всички били съгласни, че той
е прекрасен млад мъж, но казали:
„Съжаляваме, но не можем да умрем за него.” Накрая приятелите
му попитали Алкестида, красивата приятелка на Адмет, дали би
умряла вместо него. „Да,” казала тя, „защото той е добър човек
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и светът има нужда от него, така
че съм готова да умра вместо
него!” Според древните философи, това било най-високото стъпало на любовта—когато някой
е готов да умре за добър човек!

вен в живота на Христос. Четем:
Христовата смърт за нас, докато бяхме „още грешници” и „врагове” ясно демонстрира безусловната Божия любов към нас.

Безусловна любов

Нещо повече, човешката любов
почива върху усещане на нужда.
Съпругът обича жена си, тъй като
има нужда от нея, също и съпругата обича мъжа си поради същата причина. Ето защо
виждаме много съпрузи/съпруги да напускат партньорите си,
когато същите престанат да задоволяват
физическите, социалните или финансовите им нужди. За разлика от това, Божията
любов е неегоистична. Той ни обича, не
защото има нужда от
нас, но защото ние
имаме нужда от Него.
Ние сме тези, които
сме изпаднали в нужда, тъй като сме духовно и материално
бедни. Бог ни обича,
тъй като в самото Му
естество е да обича
(1 Йоан 4:8) и Неговата любов „не търси
своето” (1 Коринтяни
13:5), но търси ползата и въздигането
на тези, които обича.
„Вие знаете благодатта на нашия Господ Исус
Христос, че богат като бе, за вас
стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия”
(2 Коринтяни 8:9, RSV). Христос
стана сиромах, като се роди от
жена, под закон (Галатяни 4:4).
Земните родители на Исус бяха
бедни, както става ясно от всеизгарянето, което принесоха, когато
Го представиха пред Отец в храма —две гургулици (Лука 2:22–24).
Това беше приносът, предписан за
бедно семейство (Левит 12:1–8).
Но преди да стане сиромах заради нас, Павел каза, че Исус е бил

Но Павел казва, че никой не би се
осмелил да умре за неприятелите,
нито дори за някой лош приятел.
Спомням си преживяването на

един съсед в Минданао. Този човек имаше син с увредени бъбреци. Докторът е посъветвал, че ако
бащата дари един от бъбреците си
на сина си, и двамата биха могли
да живеят с по един здрав бъбрек.
Но бащата отказа и синът почина.
Този баща не обичаше сина си
достатъчно, че да сподели един
от бъбреците си с него, за да го
спаси от физическа смърт. Навярно синът му не е бил добър човек.
Но Божията любов далеч надминава човешката, понеже Бог
обича дори неприятните и отблъскващите. Този факт бе изя-

Неегоистична любов
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богат (2 Коринтяни 8:9). Говорейки за времето, когато Исус е бил
богат, апостол Павел разяснява:
„Имайте в себе си същия дух,
който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак
не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си
образ на слуга и стана подобен
на човеците; и, като се намери в
човешки образ, смири Себе Си и
стана послушен до смърт, даже
смърт на кръст.” (Филипяни 2:5–8).
Преди Исус да бе направен подобен на човеците, Той „беше в
Божия образ (букв. съществуваше
в образ на Бога). . . държейки равенство с Бога (Отец).” Но Той смири себе си и стана беден, за да можем ние да се обогатим с Неговата
сиромашия (2 Коринтяни 8:9). От
което следва, че истинското християнство не е в това, че хората търсят Бога, а че Бог търси нас. Христос бе този, който дойде от небето,
за да ни намери и да ни спаси.
„Човешкият Син дойде да потърси
и да спаси загубеното” (Лука 19:10).
Христос остави обожанието на
небесните ангели и дойде на нашия свят, за да претърпи срам,
обиди, унижение, омраза и смърт,
само за да може да ни издигне от
деградацията и да ни преобрази
в нещо по-стойностно от сребро и
злато. Нека оценим и приемем с
цялото си сърце Неговото тържествено обещание за нас: „Ще направя човек по-скъпоценен от чистото
злато; Да! хората да са по-скъпи
от офирското злато” (Исая 13:12).

Саможертвена любов

Божията любов е саможертвена.
Този факт може да се разбере подобре, когато размислим за това
каква смърт Исус бе готов да преживее, за да ни спаси. Към всеки
един от нас Той отправя призива:
„Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който. .
. взе на Себе Си образ на слуга и
стана подобен на човеците; и . . .
смири Себе Си и стана послушен
до смърт, даже смърт на кръст” (Филипяни 2:5–8). Това, което Павел
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подчертава, е не толкова факта,
че Христос „стана послушен до
смърт”, но вида на смъртта, която преживя, обозначена с израза:
„даже смърт на кръст.” Мнозина
са понесли смърт с бавно мъчение, а някои дори с разпятие. Така
че в какво отношение смъртта на
Исус се различава от смъртта на
тези мъченици? Павел обяснява:
„Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за
нас; защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво; така че благословението, дадено на Авраам,
да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания
Дух чрез вяра” (Галатяни 3:13, 14).

Истинското
християнство не
се състои в това,
че хората търсят
Бога, но че Бог
търси хората.
Това, че Христос стана проклет за нас, означава, че Той
прие
проклятието
на
закона
заради
нашите
грехове.
Не можем да си въобразяваме да
спазваме закона, за да бъдем спасени, нито да гледаме на собственото си послушание спрямо закона
като нещо, което ни прави да заслужим или да спечелим вечния живот.
„[Христос] понесе проклятието и
бе третиран като престъпник, за да
може каещият се грешник да бъде
облечен с Неговата праведност. Той
бе осъден за грях, в който нямаше
никакъв дял, за да можем ние да
бъдем оправдани с праведността, в която нямаме никакъв дял.” ¹
Ако иска някой да получи вечен
живот и да отиде на небето чрез
закона, такъв човек ще трябва

да спазва закона в най-малката
подробност през целия си живот.
Престъпването само в една точка
моментално поставя човека под
проклятието на беззаконник (Яков
2:10); което ще рече, че ще получи заплатата за своя грях, която е
смърт (Римляни 6:23). Да си под
проклятие означава, че си изоставен от Бога и ще получиш Божия
гняв срещу греха в пълна мярка.
Именно това преживя Христос на
кръста, когато вкуси смърт заради
греха на всеки човек (Евреи 2:9).
Кой направи Христос проклет за
нас? Не дяволът, понеже дяволът не
може да наказва греха. Също и той
ще бъде проклет поради собствения
си грях. Нито бяха евреите, макар
да молеха Бог да Го прокълне. Бог
Отец беше, който прокле Христос
заради нашите грехове. В Гетсимания Исус се помоли три пъти: „Отче
Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша” (Матей 26:39–44).
Със сигурност Отец обича единородния Си Син, при което бихме
си помислили, че Той щеше да дойде да го избави от проклятието на
закона. Но пожали ли Отец собствения Си Син? Библията дава отговора: „Какво ще кажем за това?
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде
против нас? Онзи, 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).
Бог не пожали собствения Си
Син, но Го предаде да бъде проклет заради нашите грехове, в
които нямаше никакъв дял, за да
можем ние да получим вечен живот, в който нямаме никакъв дял.
„Той наистина понесе печалта
ни и със скърбите ни се натовари. . . . ударен, поразен от Бога и
наскърбен. Но Той беше наранен
поради нашите престъпления,
беше бит поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието,
докарващо нашия мир; и с Неговите рани ние се изцелихме. . . . И
Господ възложи на Него беззаконието на всички ни” (Исая 53:4–6).
Библиография
1 Ръвю енд Хералд, 23 юни, 1896.
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Чарлз Фич
(адаптирано)

СИЛАТА
НА
ЕВАНГЕЛИЕТО
„Нека възрастните мъже, които са били пионери в нашето дело,
говорят ясно, нека говорят също и онези, които са умрели, чрез
повторно издаване на техните статии в нашите списания.”—
Ръкопис, т. 1, стp. 55.

„Защото не се срамувам от Христовото благовестие: понеже е сила
Божия за спасение на всеки, който вярва; първо на евреина, после и на езичника” (Римляни 1:16).
Целта на тази статия е да изпълни един тържествен дълг, както пред
Бога, така и пред човеците—пред
Бога, за да бъде прославено Неговото име, и пред хората, за да бъдат спасени душите им. Във връзка
с моите съчовеци, вярно мога да
кажа, че „не търся своята си полза, но ползата на мнозината, за да
се спасят” (1 Коринтяни 10:33).
А също „моето сърдечно желание и молитва към Бога е за спасението на Израил” (Римляни 10:1).

Капанът на
универсализма

Минавах покрай Църквата на
универсалистите в това село на
следващия ден, когато протичаше
събрание за определяне на нови
църковни ръководители, и след като
прехвърлих в ума си въпроса, дали
бих искал да стана добър, или да
направя добро, посещавайки тази
служба, бях ръководен, както вярвам, от Светия Божия Дух да вляза.
След като изслушах беседата, която бе изнесена по този повод, както
и останалите служби, си спомних
думите на Бог към пророк Езекиил в
третата глава на книгата на пророка.
„Сине човешки, поставих те страж за
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Израилевия дом; слушай, прочее,
словото от устата Ми, и предупреди
ги от Моя страна. Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш;
а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш беззаконника
от беззаконния му път, та да спасиш
живота му, оня беззаконник ще умре
в беззаконието си; но от твоята ръка
ще изискам кръвта му. Обаче, ако
предупредиш беззаконника, но той
не се върне от беззаконието си и от
беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата
си” (Езекиил 3:17–19). И пак: „Ако се
върне праведникът от правдата си и
извърши беззаконие, като Аз поставя препънка пред него, той ще умре;
понеже ти не си го предупредил, той
ще умре в греха си, и правдата, която е вършил, няма да се помни; но
от твоята ръка ще изискам кръвта
му. Но ако предупредиш праведника
за да не съгреши, и праведникът не
съгреши, той непременно ще живее,
защото се е свестил; и ти си избавил
душата си” (Езекиил 3:20, 21). В тридесет и третата глава от книгата на
същия пророк четем следното: „И
Господното слово дойде към мене и
рече: Сине човешки, говори на людете си и кажи им: Когато нанеса меча
върху някоя земя, и людете на оная
земя вземат някой човек изпомежду
си и си го поставят за страж, и той,
като види че мечът иде върху земята, затръби и предупреди людете,

тогава, ако мечът дойде и постигне
някого, който чуе гласа на тръбата
а не се пази, кръвта му ще бъде на
главата му. Той е чул гласа на тръбата, а не се е свестил, кръвта му ще
бъде върху него; когато, ако беше се
свестил, той би избавил живота си:
но ако види стражът, че мечът иде и
не затръби, и людете не се свестят,
и мечът дойде и постигне някого от
тях, той наистина биде постигнат
поради беззаконието си; но кръвта
му ще изискам от ръката на стража.
Така е и с тебе, сине човешки; Аз те
поставих страж на Израилевия дом;
чуй, прочее, словото из устата Ми, и
предупреди ги от Моя страна. Когато
казвам на беззаконника: Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти
не проговориш, за да предупредиш
беззаконника да се върне от пътя
си, оня беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче, от твоята ръка
ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш беззаконника да се върне от
пътя си, а не се върне от пътя си, той
ще умре за беззаконието си, а ти си
избавил душата си” (Езекиил 33:1–9).
Така че Бог ме е направил страж
за доброто на душите. Аз стоя отговорен пред Него. Никой не може
да ме освободи от отговорност във
връзка с неговата душа. Ако виждам
опасност и мога да издигна гласа си,
Бог е казал: „неговата кръв ще изискам от твоята ръка.” И сега виждам
опасност за. . . душите в тази общ-
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ност, чрез усилията да направят хората да повярват в доктрината за
универсалното спасение; а Божият
глас е, който ме призовава, Божият авторитет е, който ми заповядва да дам предупреждение. Много
хора може и да откажат да чуят, но
аз трябва да се покоря на Бога и да
избавя душата си, като се постарая
вярно и ясно, но все пак сърдечно,
да издигна глас на предупреждение.
Темата, към която искам да сведа вашето внимание, беше проповядвана от думите, които представих в началото: „Защото не се
срамувам от Христовото благовестие: понеже е сила Божия за спасение на всеки, който вярва; първо
на евреина, после и на езичника”
(Римляни 1:16). Целта на проповедника беше да покаже в какво се
изразява силата на евангелието.
От самото начало, той бе възприел, че замисълът на евангелието
е да спасява хората от грях, като
по такъв начин ги приготви за небето; затова неговата цел беше да
покаже в какво се състои силата
на евангелието да спасява хората.

Къде се крие найголямата сила?

Аз съм напълно готов да призная,
че проповедникът беше прав в презумпцията си, че евангелието е предназначено да спасява хората от грях.
Убеден съм, че в някои случаи, тази
велика истина е била оставена настрана; докато в същото време евангелието се е представяло по-скоро
като начин за спасение от ада, а не
от греха. Този, който е спасен от грях
и запазен без порок, безспорно ще
намери едно вечно блаженство, понеже нашият Госпос Исус Христос
каза: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Матей 5:8).
Също четем в книгата на Псалмите:
„Кой ще възлезе на хълма Господен?
и кой ще застане на Неговото свято
място? Онзи, който е с чисти ръце
и с непорочно сърце” (Псалм 24:3,
4). Следователно, ако човек бъде
спасен от греха, блаженството на
душата му е сигурно; също толкова
вярно е, че този, който не е спасен
от греха, никога не може да насле-
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ди Божието царство, „защото в него
никак няма да влезе нищо нечисто,
нито онзи, който върши мерзост или
който лъже” (Откровение 21:27).
Разбираме също, че евангелието е
предназначено да спасява хората
от греха им чрез Божиите слова към
Неговия древен народ Израил, които
почитаха обекта на онова церемониално поклонение, определен да
сочи на Христос и чийто край беше
Неговото идване на света. Левит
16:30. „Защото в онзи ден ще се направи умилостивение за вас, за да
се очистите от всичките си грехове,
та да бъдете чисти” (Левит 16:34).
Тази представа за очистване беше
постоянно акцентувана в цялата
система на церемониално поклонение—докато великият замисъл на
тази система беше да изяви Христос и целта на Неговото идване на
света. . . . „А понеже Христос дойде
като първосвещеник на бъдещите
добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка
направена, сиреч, не от настоящето
творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от
телци, но със Собствената Си кръв,
и придоби за нас вечно изкупление.
Защото, ако кръвта от козли и от
юнци и пепелта от юница, с които се
поръсваха осквернените, освещава
за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който
чрез вечния Дух принесе Себе Си
без недостатък на Бога, ще очисти
съвестта ви от мъртвите дела, за да
служите на живия Бог!” (Евреи 9:11–
14). И именно по тази причина, т.е. с
цел да ни очисти от мъртви дела, за
да служим на живия Бог, „Той е посредник на нов завет” (стих 15) и в
същото послание ни се казва какво
представлява този Нов Завет. „Ще
положа законите Си в ума им и ще ги
напиша в сърцата им” (Евреи 8:10).
Сякаш за да каже, да не бъдете като
евреите в дните на Христос, подобно
на варосани гробници, наистина красиви отвън, но пълни с нечистота отвътре. „Господ товят Бог ще обреже
сърцето ти. . . ., за да любиш Господа
твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш” (Второзаконие 30:6). Ето защо във всяка част

от Библията се изявява замисълът
за спасението на евангелието, да
освободи хората от греха, и когато
те бъдат по този начин наистина спасени, не може да има съмнение, че
ще намерят блаженство тук и вбъдеще в общение с Бога, точно толкова
сигурно, колкото е фактът, че Бог е
чистота и любов. Респективно ангелът, който предсказа раждането
на Спасителя, каза: „Когото ще наречеш Исус,” т.е. Спасител, „защото
Той е, който ще спаси людете Си
от греховете им” (Матей 1:21). . . .
Радвам се много, че все повече се
признава вече, че великият замисъл
на евангелието е да направи хората
чисти и свети и така „удостоени да
участваме в наследството на светиите в светлината” (Колосяни 1:12).
Опасността тук е, че хората ще
се мислят за очистени чрез евангелието, докато в Божиите очи са
нечисти като цяло; или ще смятат
за себе си, че ще бъдат очистени
накрая, че ще си прекарат неочистени, докато умрат в беззаконията
си, като констатират в последствие
обаче, че „никога не могат да дойдат там, където отиде Христос.” . . .

Принасяне на плод чрез
вяра

Ако принасяме пред Бога собствени дела или приноси като умилостивение, пред очите Му нашето
поклонение няма да бъде по-добро
от поклонението на езичниците. Понеже Бог е осигурил умилостивение,
което е напълно достатъъчно, така
че ако се опитам да принеса друго,
аз се отнасям към това, което Бог
е предложил, като безстойностно,
постановявайки някакви собствени дела или жертви като такива с
по-голяма заслуга от тези на Христос заради мене, което безспорно
представлява подигравка с Бога
и отношение на възможно най-голямо недостойноство към Спасителя, Когото Той изпрати на света.
Аз трябва да престана по всякакъв
начин да разчитам на себе си, като
направя умилостивението на Христос цялата си надежда и дойда с
решителна вяра, и тогава почитам
Спасителя, осигурен от Бога. . . .
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С готовност признавам влиянието на Божията любов за спасението на хората от греха им; както и
че ако някога бъдем спасени от
греха, това ще бъде, като обичаме
Бога, понеже Той пръв ни възлюби.
Признавам влиянието на новата
заповед на Христос, която изисква
от всички хора да се обичат един
друг, както Той ги възлюби. Признавам, че наказанието на евангелието е дисциплинарна мярка,
която принася мирните плодове на
правдата за тези, които се упражняват чрез него, която в резултат
води до реформиране и се налага
само в настоящия живот; докато наказанието на бъдещия живот, което
Библията нарича втората смърт, е
възмездяващо, т.е. отсъдено и раздадено на всички, които не могат
да бъдат възвърнати чрез Божията любов, според делата им. . . .
Апостол Павел ни казва в какво се състои силата на евангелието, когато казва в първата глава
на първото си евангелие към Солунците: „Понеже нашето евангелие не дойде до вас само с думи,
но и със сила, със Светия Дух” (1
Солунци 1:5). В първата глава на
своето първо евангелие Петър казва: „които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата” (1 Петър 1:12).
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Също и Павел казва на Тит: „Той
ни спаси не чрез праведни дела,
които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч,
новорождението и обновяването на
Светия Дух, когото изля изобилно
върху нас чрез Исуса Христа, нашия
Спасител” (Тит 3:5). В такъв случай,
силата на евангелието да спасява
от грях се състои в обновяващите
и освещаващите влияния на Божия
Дух, излят, за да придружава евангелието чрез нашия Спасител Исус
Христос, при което без тези влияния
евангелието, с всичката любов, която разкрива, е крайно безсилно да
изработи в сърцата на хората онова
„освещение, без което никой няма
да види Господа” (Евреи 12:14).
Съответно и нашият Господ Исус
Христос при Своето възнесение,
след като бе дал поръчението на
Своите ученици да отидат по целия
свят и да проповядват евангелието
на всяка твар, им заповяда да не
излизат от Ерусалим, но да чакат
обещанието на Отец. „Ще приемете
сила,” каза Той, „когато дойде върху
вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим,
така и в цяла Юдея и Самария, и
до края на земята” (Деяния 1:8).
И така, след като бяха получили
наставлението от Христос „стойте в
града Ерусалим, докато се облече-

те със сила отгоре” (Лука 24:49), и
уверението „Ето, изпращам ви обещанието на Отец” и „ще приемете
сила, когато дойде върху вас Светият Дух,” учениците „се върнаха в
Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим,
на разстояние един съботен ден
път. . . и качиха се в горната стая”
(Деяния 1:12) и там продължиха
единодушно в молитва и моление,
както мъже, така и жени, докато в
деня на Петдесятница се изпълниха със Светия Дух. Тогава проповядваха евангелието със Светия
Дух, изпратен от небето, при което множества биваха ужилвани в
сърцата си и запитваха: „Какво да
сторим?” И когато „други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили
със сладко вино” (Деяния 2:13), те
отговориха: Този Исус, когото вие
разпънахте, Бог възкреси, на което
всички ние сме свидетели. И тъй,
като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещания Свети
Дух, Той изля това, което виждате и
чувате. „И всичките пророци от Самуила и насетне, колцината са говорили, и те са известили за тия дни.
. . . Бог, като възкреси Служителя
Си, първо до вас Го изпрати, за да
ви благослови, като отвръща всеки
от вас от нечестието ви.” (Деяния
3:24–26).—Предстои продължение.
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ДОСТОЙНСТВОТО НА
САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Дж. Робълс
Първоначалната свобода
Свободата е човешко право,
а също право, дадено от Бога.
Хората са свободни, само когато
могат да избират да постъпват по
волята си. Но доколкото нашият избор засяга другите, е уместно да има
граници. В Библията тези граници
са ограниченията на Божия закон.
Управата съществува, за да
наказва онези, които действат
във вреда на другите. „Владетелите . . . причиняват страх на
злотвореца” (Римляни 13:3, 4).
Когато човек избере да не наврежда на друг, не се налага друго управление да упражнява контрол над
този човек. Самоконтролът прави човек безопасен да живее на свобода.
В такъв случай, истинската свобода е
самоуправление съобразно Божията
воля. Това е върховният вид свобода.
Нашата способност да се самоуправляваме, обаче, е сериозно възпрепятствана. Един от резултатите
от първото отстъпление се вижда
в загубата на правото и властта на
самоуправление. Понякога губим
себеобладание. Понякога не можем
да се контролираме какво ядем. Понякога не можем да контролираме
състоянието на чувствата си. Борбата на човека в Римляни глава 7
е един съвършен пример за този
провал в опитите за самоконтрол.

Обвързани с греха
Когато грехът навлезе в света чрез
Адам, човешката раса навлезе в
състояние на грях, при което грехът
пое юздите на контрола. Преценка,
разсъдък и съвест бяха детронирани, като вместо това контрол за-
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почнаха да имат греховните похоти.
Човешката раса се превърна в роб
на греховни похоти. Всеки нов човек,
роден в човешката раса, се ражда
в семейство, където властва грехът.
Ражда се в робство. Над всеки е
надвиснала смъртната му присъда.
„Затова както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез а смъртта
мина във всичките човеци, понеже
всички съгрешиха” (Римляни 5:12).
„От каквото е победен някой, на
това и роб става” (2 Петър 2:19).

Свободата е възстановена
Христос дойде да ни освободи
именно от това. Той дойде да прогласи „освобождение на пленниците
. . . да пусна на свобода угнетените”
(Лука 4:18). Целият смисъл на Христовата жертва на кръста е да възстанови човечеството до достойнството
на свободата. Да възстанови достойнството на самоуправлението.
Павел показва как Бог възстановява в теб и мен тази власт да
се самоуправляваме. Той пише:
„изработвайте спасението си със
страх и трепет, защото Бог е, който действа във вас и да желаете,
и да постъпвате според Неговото
благоволение” (Филипяни 2:12, 13).
Някои може да кажат, че истинската
свобода е единствено самоконтрол,
без да се налага да се живее в съобразяване с Божията воля. Но аз избирам да взаимствам моето определение за свобода от Писанията. Къде
виждаме пример за истинска свобода в Библията? Още в Битие. Преди
някога на този свят нещо да е било
познато като плен, е имало свобода.
Преди да е имало някога грях - е

имало свобода от греха. Свобода от
болест. Свобода от всякаква поквара.
Виждаме как в Едем първите ни
родители се радваха на свобода
в най-висшия смисъл на думата.
Виждаме Адам и Ева надарени с
правото и властта на самоуправлението. Имаха свободата да постъпват по свой избор. Това е силата
на личността. Силата да мисли, да
избира и да действа. Адам и Ева
бяха свободни в себе си и сами по
себе си като личности да мислят,
да избират и да действат. Но в тази
свобода да управляват себе си,
виждаме също, че бяха направени подвластни на един закон. Бог
каза: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в
градината свободно да ядеш; но от
доброто за познаване на доброто и
злото, да не ядеш от него; защото
в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш” (Битие 2:16, 17).
И така, те притежаваха свобода в
рамките на един закон. Този закон се
нарича „законът на свободата” (Яков
2:12). Фактът, че Адам и Ева бяха направени подвластни на този закон,
не подкопава свободата им. Бог сътвори човешката раса със свободата
да Го избират, или да не Го избират.
Тази власт той дава също и на нас.
Ние имаме способността да постъпваме, както ни е угодно, независимо,
дали това е угодно на Бога, или не.
Като четем разказа в Битие, става
ясно, че с тази сила на самоуправление е дошла и възможността за
Адам и Ева да не се подчинят. Въпреки това, Бог налага последиците
към съответното непослушание. Той
каза: „в деня, когато ядеш от него,
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непременно ще умреш” (Битие 2:17).
Някои ще кажат: е, хайде де, това е
било само някакъв мъничък плод—
защо Бог просто не им позволи да
го изядат и да остави нещата да си
продължат, както са си били допреди? Защо цялото това страдание?
Защо не са били вече свободни?

Свободата има граници
Това, което бе заложено на карта
в този случай, не бе просто някакъв
плод, но Божието управление. Ако
Той ме е създал, за да си
постъпвам, както си искам, и ти постъпваш, както
си искаш, също и другите
постъпват, както си искат
без някакви граници, тогава в определен момент
това „както ни се иска” на
всички ще влезе в сблъсък и накрая ще стигне до
стъстояние на анархия
(свобода без управление).
Но някои ще кажат: Да,
ама свободата без управление днес е лошо нещо,
защото около нас има и
зли хора. Ако ги пуснете на свобода, всички ще
бъдем застрашени. Но
свободата без управление, когато всеки е съвършен—може ли това да
бъде чак талкова лошо?
Не забравяйте, че това
вече се е случило. На небето всичко беше съвършено.
Всички Божии ангели живееха в съвършена свобода.
Но те бяха в състояние на
свобода, подвластна на
Бога, като творения, подчинени на своя Създател. Люцифер
обаче започна да поддържа друго
схващане за свободата. Свобода,
която да го направи подвластен на
нищо: на никого, нито дори на Бога.
Докъде щеше да го доведе свободата на Люцифер? Какво искаше той?
„А ти казваше в сърцето си: . . .
Ще възвиша престола си над Божиите звезди. . . . ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния” (Исая 14:13, 14).
Свободата на Люцифер щеше да
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го доведе дотам, че да се опита да
свали самия Бог от престола Му. Той
не беше доволен от вече издигнатото си положение, което Бог му бе
дал. Това положение му бе дадено в
рамките на реда на Божието съвършено управление. Но Бог нямаше
да остави желанието на Люцифер, а
именно, да бъде свободен от управление, да унищожи реда на вселената. В крайна сметка, когато редът
и стабилността на Божието управление бяха застрашени, това трябва-

ше да последва в реален конфликт.
„И стана война на небесата: Излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не
надвиха, нито се намери вече за тях
място на небето” (Откровение 12:7, 8).
И така, свободата, която претендираше за премахване на всякакви
ограничения на управление, директно доведе до война, представлявайки на практика анархия. Тя е заплаха
за мира, стабилността и реда в Божи-

ето общество. Тя не работи и следва
единствено в сигурно унищожение.

Свободата и социалните
отношения

Когато
Бог
направи
всички неща, Той направи всичко
взаимосвързано.
Какво
виждаме в слънчевата система?
Взаимоотношението и равновесието на планетите и слънцето.
Какво виждаме в природата в животинското и растителното царство?
Взаимовръзката между
дървета, растения и видовете помежду им. Какво
виждаме в първоначалния мъж и жена? Тяхното взаимоотношение с
растенията, животните и
един с друг, както и с Бога.
Това бе едно общество,
изградено въз основа на
любовта. И макар да съществува елементът на
греха в света днес, Божието общество все още е
реалността, в която всички ние сме създадени.
Има няколко неща, които следва да разбираме
за свободата, съответно
и за самоуправлението.
Свободата може да се
поддържа единствено, докато живеем в хармония
в нашето отношение към
Бога като творения, верни
на своя Създател, както и
в нашето отношение един
към друг като равни в нашето отношение към Бога.
Когато живеем така,
сякаш Бог не съществува—когато упражняваме своята „свобода” извън границите на
Неговата воля, когато отстояваме
този вид „либералност” и „презираме властта”, ние реално се намираме в най-безнадежно робство.
Да разгледаме следния стих:
„Особено тези, които с нечисто пожелание следват плътските страсти
[свобода от ограничения], и презират
властта. Дръзки и своеволни, те не
се страхуват да хулят славните същества. . . . Обещават им свобода,
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а самите те са роби на разврата: защото от каквото е победен някой, на
това и роб става” (2 Петър 2:10, 19).
Когато възприемем този вид свобода—свобода извън ограниченията
на Божията воля, нашето взаимоотношение с другите напълно естествено се изражда. Защо? Понеже
бяхме създадени подвластни на
тези два закона— любов към Бога
и любов към хората. Властта на самоуправление не бе предоставена
за сметка на нашето взаимоотношение с Бога, нито за сметка на нашето взаимоотношение с другите.
Именно когато хората чувстват, че
могат да съществуват и без връзката си с Бога, те започват да губят
властта на самоуправлението, в
следствие на което тяхната връзка
с другите се изражда. Именно поради това виждаме как хората извършват ужасни неща със себе си и
с другите. Те забравят, че сме били
създадени, за да живеем в рамките на властта на едно общество,
изградено на базата на любовта.
Апостол Павел, който беше свободен в Исус Христос, написа: „И
в това се упражнявам, да имам
непорочна съвест спрямо Бога и
спрямо човеците” (Деяния 24:16).

Самоуправляващи се
личности в обществото

Днес всеки иска да разбира каква е
функцията му в обществото. По-големият въпрос обаче е, защо сме тук на
този свят? Каква е целта ми в живота?
Хората са се опитвали да дадат
някакви отговори на тези въпроси.
Някой може да каже: „Тук сме, за
да си помагаме взаимно да преживеем, каквото и да дойде.” Някой друг
може да каже: „Истинският смисъл
на живота е да се засаждат дървета,
под сянката на които не очакваш да
седиш.” В света съществуват толкова
много различни схващания и изказвания по този въпрос, но за съжаление, като гледам такива отговори—
всички те са неудовлетворителни.
Тези, които застъпват еволюционната теория, се натъкват на подобен
проблем. Еволюционната теория се
мъчи да обясни „откъде сме дошли”,
но не и каква е целта на съществува-
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Редът,
благополучието
и щастието на
това общество се
основават върху
способността на
личността да се
самоуправлява
съобразно
Божията воля - а
не извън нея.
нето ни тук. Всъщност, в това се явява
основната разлика между християнството и еволюцията. Християнството казва: Причината за дългия врат
на жирафа е, че Бог го е създал да се
храни с листата на високи дървета.
Еволюцията казва: Причината, поради която жирафът има дълъг врат,
не е, за да достигне той някаква
цел—той има дълъг врат, тъй като за
дълговратите жирафи в миналото е
имало по-голяма вероятност да оцелеят и да се възпроизвеждат, отколкото за всички късоврати жирафи.
Аргументът на християнството
е, че жирафът съществува по едно
сътворено предназначение. Еволюцията отговаря, че няма предназначение—само това, че жирафите
оцеляват, тъй като не са толкова
недостойни и безпомощни като другите видове, които не оцеляват.
Ако следваме логиката на еволюцията, причината, поради която сте
тук, е, защото имате добри гени. Но
това едва ли отговаря на въпроса.
Ако има някакъв смисъл да се живее,
възприеман от еволюционния свят,
то той се изразява в сътрудничеството, което се вижда между видовете в
природата. Някои разглеждат това
сътрудничество между видовете като
някакъв вид път, по който човешката
раса се придвижва напред към по-голямо сътрудничество между расите,
половете, семействата, обещството

и нациите. Такова сътрудничество,
обаче, е ограничено, тъй като по тази
траектория волята на обществото
рано или късно подкопава волята
на личността да служи на Бога съобразно гласа на собствената съвест.
Такава личност се възприема
като заплаха. Въпросът опира до
оцеляването на най-годния. Дребните, слаби хора на този свят,
възприемани като заплаха, биват елиминирани. Те не се разбират и съгласуват с останалите.
Едно светско общество има своето разбиране за свобода. Но всяка
представа за свобода, която изключва Божия ред и ограничения върху
личността, не може да последва в
добро и вечно общество. Божието
общество дава свобода на личността
да се самоуправлява, но това става
въз основа на закона на любовта.
Когато любовта не е ръководният
принцип на личността, грехът става този принцип—тъй като грехът е
просто отсъствие на любов. Всеки
грях съществува единствено на територията на този временен свят.

Защо сме сътворени?
Отговорът за смисъла на живота
зависи от това къде го търсим. Като
християни, ние имаме смисъла и
целта на живота си от разбирането
откъде сме дошли, както и причината, поради която Бог ни е сътворил.
„Аз го създадох за славата Си, Аз го създадох; да!
Аз го направих” (Исая 43:7).
Били сме сътворени за Божията слава. Да намираш слава в
нещо, означава, да се радваш
твърде много за него. Бог се радва
твърде много за Своето творение.
„Всичко чрез Него бе създадено, и за Него” (Колосяни 1:16).
„Защото Ти си създал всичко, и за
Твоя угода всичко е съществувало и
е било създадено” (Откровение 4:11).
Всички родители знаем какво е угода. Всички родители знаем какво означава да се радваме за децата си.
Децата ни предоставят особено
удоволствие, когато възприемат
нашите ценности, нашата любов,
нашите внимателни ограничения.
И когато ги видим да стоят морал-
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но независими от другите, когато
сами избират за себе си да вършат
добро—това е истинска радост.
На свой ред, ако може да си спомните детските си години, вие сте
се чувствали щастливи и дълбоко
реализирани, когато сте знаели,
че родителите ви са се радвали
за вас. Ние отговаряме съвършено, подобно както парченце пасва
на мястото си в пъзел, на Божията цел за нашето сътворяване.
Но греховният човек не отразява
вече Божиите стойности, Неговата
любов. Грешни и покварени, всички
ние се отклонихме от Него. И тогава
Бог не може да се радва за нас, докато не ни спаси от това състояние:
„Господ твой Бог е всред тебе,
Силният, който ще те спаси; ще се
развесели за тебе с радост, ще се
успокои в любовта Си, ще се весели за тебе с песни” (Софония 3:17).

Достойнството е
възстановено
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Ние биваме засегнати от греха в
две отношения. Той ни владее, и той
ни проклина. Христос ни донася избавление и в двете отношения. Той
ни избавя от властта на греха, като
ни дава божествената благодат да го
победим: „Защото грехът няма да ви
владее, понеже не сте под закон, а
под благодат” (Римляни 6:14). Също
така Той ни избавя от проклятието
на греха: „като стана проклет за нас;
защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво” (Галатяни 3:13).
Да бъдеш избавен от Христос, означава да си спечелиш
обратно
изгубената
свобода.
„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” (Йоан 8:36).
Христос ни възстановява достойнството на истинската свобода.
Той ни възстановява властта да се
управляваме сами. С Христос ние
отново заставаме в пълния ръст на
достойнството на мъже и жени в
Христа. Тази власт да се самоупар-

вляваме, която ни дава Христос, се
изразява най-често в думите „самоконтрол.” Във версията на Кинг
Джеймс, самоконтролът се изказва с
термина въздържание (себеобуздание). Въздържанието е един от плодовета на Духа в Галатяни, глава 5.
Това е вярата в Христос, на която учеше и за която проповядваше
Павел. Когато Феликс повика Павел от затвора, „от когото слуша за
вярата в Христа Исуса” (Деяния
24:24), той чу Павел да говори „за
правда, за себеобуздание и за бъдещия съд” (стих 25). За съжаление, Феликс искаше да се порадва
още малко на своята земна „свобода,” така че нищо повече не се знае
за него. Да не бъдем като Феликс!
Хората, които са в робство на
навиците на греха, често изпитват
дълбоки угризения на съвестта. Те
преживяват остро чувство на отвращение от себе си и срам. Тези ужасни чувства ги водят да намразят себе
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си със силна непоносимост. Усещането за крайна слабост в самите тях
да се противопоставят на големите
грехове често ги докарва до отчаяние. Но не знаят как да избягат от
ямата на греха, в която са затънали.
В такива моменти чуваме вика на
Павел да отеква в ушите ни: „Окаян
аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тази смърт?” (Римляни 7:24).
В това отношение именно единствено Христос може да донесе
помощ. Човешкото естество, поробено от греха, се нуждаеше от един
божествено-човешки Спасител, който да прекрати властта на греха в
човешкото естество. Надеждата на
човешката раса почива върху факта,
че Божият Син живя един живот на
съвършено самоуправление при
спазване на Божия закон. Той извърши това, докато живя на земята,
в същото слабо, деградирало, греховно естество, каквото притежаваме ние. Никой на земята не можеше да направи това, което направи
Той. Никой никога не е бил способен
да избегне проклятието и властта
на греха над човешкото естество.
Затова имахме нужда от Христос.
„И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той,
подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този,
който има властта, сиреч, дявола, и
да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си
живот са били подчинени на робство.
(Защото, наистина, Той не помогна
на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство)” (Евреи 2:14, 15).
На земята не съществува душа,
която някога да е била способна да
задоволи изискванията на справедливостта. “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23). В това
отношение именно Христос донесе
божествена помощ. Единствено Той
бе способен да задоволи изискванията на справедливостта, както с
живота Си, така и със смъртта Си.
„Понеже това, което бе невъзможно
за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като
изпрати Сина Си в плът подобна на
греховната плът и в жертва за грях, и
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осъди греха в плътта” (Римляни 8:3).
Аз не мога да бъда праведен в плътта си. Никой не може. Божият закон
не можеше да произведе праведност
в моята плът, понеже всичко, на което се натъкваше, бе само слабост.
Божият закон се провали в моята
плът—всъщност, всичко, което той
намери в плътта ми, бе „нищо добро.”

В Христос
всемирът видя
един човек в
слабостта на
греховната плът
да изпълни
изискванията на
справедливостта
по силата на
съчетаването на
божественото
с човешкото
естество.
Така че Исус взе на Себе Си същата
слаба плът с всичките ми грехове и
това, което законът не можеше да
извърши в моята слаба плът, той го
извърши в Неговата плът. Като живя
един съвършен живот на вяра и зависимост от божествената сила, Той
осъди греха в собственото Си слабо
човешко естество. И Той направи
това, „за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не
по плът, но по Духа” (Римляни 8:4).
В Христос всемирът видя един
човек в слабостта на греховната
плът да изпълни изискванията на
справедливостта по силата на съчетаването на божественото с човешкото естество. Видяха един човек,
който чрез Божията благодат живя
в съвършена хармония с Божия закон в подобие на греховната плът.
Тази статия не си поставя за цел

да тълкува по какъв начин Той извърши това, но да подчертае факта,
че Той „донесе освобождение на
пленниците” (Лука 4:18). В това
освобождение Той ни възстановява властта на самоуправлението,
т.е. на самоконтрола. Така именно
ние спечелваме обратно човешкото си достойнство—понеже бяхме сътворени по Божия образ.
Елън Уайт прави три красиви
изявления в тази връзка. Докато ги четете, забележете как Бог
възстановява властта на самоуправлението в изкупителния план:
„Изгонването на греха е действие
на самата душа. В голямата си нужда душата вика за помощ, която е извън нея и надминава нейните сили;
и чрез действието на Светия Дух
по-благородните сили на ума биват
обладани от сила, чрез която се освобождават от робството на греха.” ¹
„За да достигнем съвършенство на
характера, трябва да осъзнаем колко
високо Христос е оценил човешката
раса. В началото човекът бе облечен
с властта на достойнството; но падна чрез отдаване на апетита. Въпреки огромната бездна, която се отвори
по този начин между Бога и човека,
Христос обичаше безнадеждния
грешник и дойде на нашия свят, за да
премости бездната и да обедини божествената власт с човешката слабост, така че с Неговата сила и благодат човекът да може да се бори за
себе си срещу сатанинските изкушения, да победи за себе си и да стои
в даденото му от Бога мъжество,
като победител над извратения
апетит и покваряващите страсти.” ²
„Исус понесе болезнения пост
заради нас, като победи Сатана
във всяко изкушение и така направи възможно за човека да победи за себе си, по собствено лично
убеждение и воля, чрез силата,
донесена му чрез тази мощна победа, която Той спечели като заместник и гарант на човека.” ³
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Размисъл, въз основа на личното преживяване на Марко А. Алонсо

РЕЗУЛТАТЪТ
ОТ

ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ
Мамо! Защо ходя на училище?
Знаеш, че не би трябвало да съм
там. . . . Знаеш, че би трявало да
се обучаваме вкъщи; моля те,
не ме води повече на училище!”
Това бяха въпросите и забележките ми, след като моите родители,
моята сестра и аз чухме и изучавахме за християнското образование
у дома. Когато бях на пет години, не
ми беше понятно защо истинското образование беше просто една
теория, лишена от практическо
приложение в живота ни. Беше ми
казано, че ако тази истина се вземе под внимание, ще бъде едно
голямо благословение. Спомних си
всички разкази за Исус, пророците
и Йоан Кръстител; всеки един от
които получаваше образованието
си у дома. Вдъхновението заявява: „Исус осигури обучението Си у
дома. Майка Му беше първият Му
човешки учител. От нейните устни
и от свитъците на пороците Той
учеше за небесните неща. Той живееше в един приятен дом и вярно
и радостно изпълняваше Своята
част в понасянето на домашните товари. Този, който бе главнокомандващият на небето, доброволно извършваше задълженията на слуга,
като един любящ и послушен син.
Той се научи на занаят и със собствените Си ръце работеше в дърводелската работилница с Йосиф.” ¹
Родителите ми записаха сестра
ми и мен като първокласници в държавно училище, когато бяхме на 4
години. Като не знаеха за друг вариант, те ни обясниха, че се намират в
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нелека за решаване ситуация—не
можеха да си позволят да се изнесат от града, за да ни осигурят среда, в която да е по-лесно да се проведе християнско обучение. След
като премина учебната година, сестра ми и аз започнахме да срещаме затруднения, особено като заставахме твърдо за вярванията си.
Много пъти ни отпращаха в
къщи, когато отказвахме да гледаме анимационни филми по телевизията. Освен това често ни
се подиграваха за това, че не
ядяхме от обяда в стола, който
включваше животински продукти.
Въпреки че бях малък, имах
навика всеки ден да се моля на
Господ да ни осигури начин да се
изнесем от големия град в провинцията, където бихме могли да бъдем обучавани по един по-добър
начин. Когато запитах майка ми
какво ще каже да ни подготвя сама
в къщи като домашно училище, тя
ни отговаряше, че заради недобрия й английски няма да може да
ни преподава по английски сама
вкъщи. По това време затрудненията бяха големи, така че с нашите средства, домашното училище
изглеждаше просто невъзможно.

Кризата
Един ден, след като пристигнах
в класа си, учителката съобщи, че
след 3 дни идва коледа, а нашето
училище било избрано да изпълни
групов танц. След това съобщение
съучениците ми се развълнуваха
от радост. Но на мен сърцето ми

се сви при мисълта какво бих могъл да направя, за да избегна да
бъда на училище на този ден. Нямаше как да не отида, мислех си аз;
този ден беше част от последното
участие, от което се определяше
успехът ми за тази година. Тъй като
мама се беше вече частично съгласила с идеята да ни преподава у
дома, тя ни научи у дома да четем
и да пишем на испански, както и
основни математически действия.
Затова, когато ни приеха на училище, ни записаха в по-напреднал
клас. Това, че бяхме в този клас, си
имаше предимства, но не и когато
ставаше въпрос за групово участие на класа. От нас се очакваше
да участваме във всички мероприятия на класа. Така че моето оттегляне от танцовата изява щеше да
се отрази значително на успеха ми.
Спомням си онези дни като
най-лошите. Изпратиха ме да си
ходя вкъщи, тъй като вдигнах висока температура от това да мисля как да се справя с проблема. Понякога ми се искаше да
кажа на мама, но си мислех, че
нищо не би могла да направи.
Скоро настана денят; не участвах в танците и някак успях да
остана незабелязан от учителката. Групата беше голяма, а танцът се състоеше от маршируване.
Като започнах да размишлявам,
започнах да не намирам нищо лошо
в това да маршируваш. На моменти осъзнавах, че маршируването
беше в чест на коледните празници;
така си говорех на съвестта. Когато
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групата се подготви за последната
репетиция преди изявата, учителката забеляза, че не участвам. Тогава ме повика и ме попита защо
отказвам да участвам. В момент на
човешка слабост реших да участвам. След няколко минути се появи
майка ми и ме разпозна в тълпата
ученици. На път към дома, ме попита: „Какво направи?” През останалия път настъпи гробно мълчание.
Размишлявах за това, което направих, и се обезсърчих дълбоко, като
осъзнах, че не издържах на изпита
да отстоя вярванията си. Като си
пристигнахме, изтичах в стаята си
и плаках, молейки Бог да ми прости и да ми даде домашно училище.
Не можех да проумея как бих
могъл да бъда обучен да съм
твърд без обучение у дома, където да науча тези ценни уроци.
Понякога чувах майка ми да прочита стиха: „Възпитавай детето
отрано в подходящия за него път,
и не ще се отклони от него, дори
когато остарее” (Притчи 22:6).
Често чувах майка ми и баща ми
да говорят за това да се изисква
обещанието; ако се покоряваха на
Господния план, децата им нямаше да се отклоняват от добрия път.

Решението
Една вечер, когато татко се върна
от работа—съобщи, че има да ни
каже нещо много важно. Той каза:
„Майка ви и аз се молехме на Господа и решихме да се преместим в
провинцията, според както Господ
би осигурил.” Когато си отидохме
мълчаливи и умислени в стаята,
чух татко да казва на мама как би
трябвало да се хванем за Господната дума и да направим опит да
се преместим в провинцията и да
ни образоват в домашно училище.
Родителите ни бяха притеснени за
множеството лоши отзиви на хора,
които са се били опитвали да бъдат
домашни учители за децата си и
все пак, въпреки всичко, до голяма
степен не са успели да постигнат
желания успех, като с това са хвърлили сянка върху цялата надежда
да се постигне истинско образование в дома. Но по-голямото прите-
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снение на баща ми беше свързано
с това, че имахме светлината, а не
я практикувахме. Затова той реши
да даде възможност на Бог да покаже—като направи усилие да се
преместим в провинцията, давайки ни домашно християнско образование и като се движим напред,
според както Господ отвори пътя.
Вярата им беше възнаградена.
Докато родителите ми продължаваха да растат в своята вяра, Бог
винаги ни осигуряваше и никога
не ни изоставяше, докато вършехме, каквото бе по Неговата воля.

Божието провидение
Едно светло ранно утро се събудих с песента на птиците. Наистина! Бяхме в провинцията. Като
разгледах задния двор и се удивлявах на този спиращ дъха пейзаж,
започнах веднага да благодаря на
Господ и на моите родители. Но . .
. беше време за училище, така че
мама не губеше нито минутка да се
залавя за работа. След като започнахме деня си с утринно поклонение, татко отново прочете Притчи
22:6: „Възпитавай детето от рано
в подходящия за него път, и то не
ще се отклони от него, дори когато
остарее”; след това продължи, като
обясни как семейството ни трябва
да действа като един екип, за да
има успех. Въпреки това, тонът на
гласа му се понижи, като ни обясни, че ще трябва да се върне в Лос
Анжелис, за да работи, а после да
се връща у дома всеки петък. Едва
тогава разбрах жертвата, която родителите ми бяха направили, за
да осигурят най-доброто за нас.
През останалата част от годината
всяка сутрин аз и сестра ми ставахме рано, за да видим писмата
за сбогуване от татко, оставени
на масата в трапезарията. Като
четяхме, сълзи се стичаха, докато
пишехме отговор на писмата му и
ги съхранявахме, докато се върне.

Радост и
предизвикателства

Първите седмици на домашно
училище преминаха както с радост, така и с предизвикателство,

„Всичко,
което трябва
да се извърши
по Неговата
заповед, може
да се изпълни
с Неговата
сила. Самите
Му повеления
разпореждат и
силата.”
докато полагахме доверието си
в Бога на всяка крачка от пътя.
Когато се срещахме късно вечерта— докато се опитвахме да разберем дадена тема—мама започваше да пее: „С Исус в семейството,
щастлив, щастлив дом!” На много
пъти посред часовете в домашното училище мама ни сваляше на
колене, за да потърсим Божията
помощ. На майка ми—майчиният език на която беше испанският—никак не й беше лесно да ни
преподава английска граматика
и произношение. Въпреки това,
Господ осигури братя и сестри от
църквата, които също преподаваха
на децата си в домашно училище,
да ни помагат в нашето обучение.
Минаха няколко години и благодарение на нежните Божии милости, сега аз следвам в университет.
Като си спомням за годините, през
които учех в домашно училище,
съм вечно благодарен на Бог за Неговото любящо търпение и вярност,
с които изпълни обещанията Си.
„Всичко, което трябва да се извърши по Неговата заповед, може да се
изпълни с Неговата сила. Самите Му
повеления разпореждат и силата.” ²
Библиография
1 Детско водителство, стр. 19, 20.

2 Притчи Христови, стр. 333.
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Често задавани въпроси във
връзка с домашното училище
Ако Духът на пророчеството
говори за църковно училище, защо
домашното училище да се разглежда
като вариант?
„В някои страни родителите са задължени от
закона да изпращат децата си на училище. В такива
страни, в области, където има църква, трябва да се
учредяват училища, ако има повече от шест деца,
които да посещават. Работете така, сякаш работите
на живот и смърт, за да спасите децата си да не се
удавят от покваряващите влияния на света.” ¹
Тук ни се казва, че ако има шест ученика, които да
посещават, трябва да се осигури църковно училище
като вариант, който да се предпочете пред това,
което осигурява държавата. Въпреки това, много
родители дори не са си и помисляли за домашно
училище като вариант—когато реално този вариант
е съществувал от началото на сътворението и е бил
в действителност оригиналната форма на училище
от времето на патриарсите.
Четем също, че Исус и Йоан Кръстител не са посещавали равинските училища, които са съществували по тяхно време. Дори при обърканите и притеснителни обстоятелства, в които се е намирал Мойсей
като осиновен от фараоновата дъщеря, Бог все пак
се погрижи неговата истинска майка да му бъде
учител през първите дванадесет години.²
Самуил основа пророческите училища в един сравнително слаб период от еврейската история—и те се
оказаха голямо благословение, тъй като духовността на нацията и на семействата вече беше много
понижена. Моментът беше назрял за насърчаване
на колективното благочестие на младите. Докато църковното училище и пророческите училища
имаха своето място както в библейско време, така
и днес, интересно е да се отбележи, че обучението
на характера остава да се извърши първо в дома,
дори преди детето да тръгне на църковно училище.
Ако родителят не е възпитал детото, Сатана застава на мястото на родителя и осигурява възпитание
по собствената си воля—и за нещастие, светското
обществено училище е готово да предостави на врага на душите възможности, обслужващи неговите
измамливи тактики. Казва ни се: „Първото училище
на детето трябва да е неговият дом. Първите му наставници трябва да бъдат неговият баща и неговата
майка. Първите му уроци трябва да бъдат уроците
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на респект, послушание, почтителност и самоконтрол. Ако не бъде правилно наставено от родителя
си, Сатана ще го настави в злото чрез най-неприятни средства. Колко е важно в такъв случай училището у дома! Първо тук се оформя характерът. Тук се
повлиява до голяма степен участта на душите. Дори
родителите, които се опитват да направят най-доброто от себе си, нямат и една стотна от разбирането за стойността на една човешка душа.”³
В заключение, дори църковните и пророческите училища бяха предназначени единствено да подпомогнат родителите в тяхното дело—а не да го заместят,
тъй като детето е трябвало да бъде вече обучено.
Източник: Притчи 22:6; Детско водителство, стр.
18:1, 2, 5; 17:1; 19:3, 4.

Опасявам се, че децата ми ще
бъдат прекалено защитени, ако ги
обучавам у дома—и когато излязат в
света, няма да могат да различават
добро от зло.
Битие 3:5 ни помага да разберем този въпрос с
голяма яснота. Тук ни се напомня голямата лъжа
на дявола към първите родители: „Защото знае Бог,
че в деня, в който ядете, ще ви се отворят очите и
ще бъдете като боговете, да познавате доброто и
злото.”
Предположението, че излагането на децата ни
на доброто и лошото ще им помогне да познаят
разликата, е навярно една от най-старите лъжи
на неприятеля. За да имаме както ние, така и
децата ни по-добра проницателност, се нуждаем да
гледаме към Христос и така да се преобразяваме
по Неговия образ. Следователно, домашното
християнско обучение —когато се проведе според
Библията и Духа на пророчеството—ще се окаже
голямо благословение, тъй като осигурява на детето
едно истинско образование. И когато се сблъскат
със злото, децата ще бъдат дълбоко вкоренени
в истината. В резултат, те ще разграничават ясно
заблудата и злото, когато се изправят пред него.

Как ще се социализират децата ми,
като се обучават у дома?
Това е навярно едно от най-големите съображения
на родителите, които провеждат домашно училище.
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Библията казва, че сме сътворени, за да бъдем социални същества. В Битие 2:18 се казва, че Бог видя, че
не е добро за човека да бъде сам. Следователно, в
програмата трябва да се залолжат социални събития.
Както църковната среда, така и семейни групи, образоващи децата си у дома, могат да осигурят добри възможности за социализиране сред деца с подобна вяра
и ценности. Било по единия, или по другия начин, пионерът, застъпващ домашното училище, Др. Реймънд
Мур, засвидетелства, че се е убедил, „че на малките
деца не само че по-добре им се преподава вкъщи, но
наред с това те се социализират по-добре от примера
на родителите и тяхното споделяне, отколкото от други
малки деца. Тази идея се е подхранвала от много изследователи от Тафтс, Корнел, Станфорд и Калифорния.
Някои от по-известните са (1) Юри Бронфенбренър,
който установил, че поне до шесто отделение децата,
прекарали по-малка част от тяхното избирателно време със своите родители спрямо техните съвръстници,
са склонни да бъдат в по-голяма степен зависими от
своите съвръстници; а също (2) Алберт Бандура, който отбелязал, че през последните години тази тенденция е слязла вече до предучилищна възраст, което по
наше мнение трябва да се избягва при всички случаи,
когато е възможно добро родителско ръководство. За
разлика от общоприетото схващане, най-добрият начин малките деца да се социализират, не е чрез други деца; колкото повече хора има около тях, толкова
по-малко на брой ще бъдат смислените контакти..” ⁴

Кой е правилният начин да се проведе
домашно училище?

Библията и вдъхновеното перо ни дават правилния
начин за провеждане на домашно училище. Казано
накратко, обаче, съществената цел на домашното
училище е да оформи характера на детето с Божията
помощ, като така направи духовните върпоси неразделна част от училищната програма. Това се извършва също, когато децата изпълняват активна част в
споделяне на домашните задължения. Тук се изграждат променящи живота черти на характера, тъй като
се съчетава интелектуално с физическо образование.
Оказва ли се, че дете, което е било на домашно училище, се лишава от академична степен ?
Точно обратното! Стандартизираните резултати от изпитвания, приеми в колежи, представянето в колежа и дипломните степени посочват
обикновено едно по-високо ниво на академично постижение сред децата, излезли от домашно училище.⁵, ⁶, ⁷
„Един актуален доклад от Новини за образованието
казва, че от 1999 броят на децата, които се обучават
в домашно училище, е нараснал със 75%. Макар децата, които се обучават у дома, да представляват
едва 4% от всички ученици в страната, броят на де-
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цата, чиито родители избират да образоват децата си
у дома, а не в традиционната академична обстановка, нараства седем пъти по-бързо в сравнение с броя
на децата, които се записват в някой от класовете от
предучилищна група до 12 клас.” ⁸ В резултат от това,
ресурсите, заложени в учебната програма, осигурени
на разположение на семействата, нараснаха в огромна степен —с което става далеч по-реализуема възможността програмата да се персонализира съобразно индивидуалните нужди на отделното дете/деца).

ВЪПРОСИ, ОТНЕСЕНИ СПЕЦИАЛНО
КЪМ БР. АЛОНСО ВЪВ ВРЪЗКА С
НЕГОВОТО СВИДЕТЕЛСТВО:
Какво преживяхте в прехода
от домашното училище към
университета?

Преминавайки от частна обстановка и среда на самообучение, университетът сам по себе си представи
своите особени предизвикателства. Докато забелязах,
че на учениците от обществените училища им беше
трудно да се адаптират към по-големите отговорности в колежа в сравнение с предходния опит, който са
имали в доста снизходителните държавни институции,
предизвикателствата за мен се изразяваха по-скоро в
липса на запознатост с колежанската система и процедурите за прием. Въпреки това, от гледна точка на отговорност, дисциплина, вътрешна мотивация, упоритост,
както и твърдост за истината и моралните стойности,
тези характеристики бяха вече изградени в християнското домашно образование. Ето защо и преходът беше
доста гладък от гледна точка на академичния напредък.

Смятате ли колежа за труден?
През първите семестри коелжът изглеждаше
доста лесен. Принципите, научени у дома, ми помогнаха да се запазя организиран и фокусиран
върху моето учение, което направи нещата лесни.
Бих допълнил, че когато си изградиш навика да изучаваш боговдъхновените писания, ще установиш, че
опитността с това да учиш „ред по ред” и „тук малко
и там малко” прави обучението в колежа по-лесно.
В действителност това не е тайна. Господ ни е казал, че когато поставим Божието царство на първо място, останалото ще ни се прибави. Матей 6:33.

Трудно ли е да се стои за принципа,
докато се учи в университет или се
ходи на светска работа, след като си
бил вкъщи толкова дълго?
Винаги ще е нужно да бдим и да се молим. Въпреки това, когато си получил християнско образование у дома, където може да се научат тези уроци
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на твърдост, отстояването на принципа ще е по-лесно. Но младежите ще бъдат вече снабдени и обучени да бъдат твърди, понеже през тинейджерските си години характерът се е оформил и изградил.
Как можеш да свидетелстваш в университета?
Моята лична опитност—когато влязох в колежа—моята мисия беше да стоя твърд и да бъда един жив
свидетел пред моите съученици. През първите ми
години в колежа успях да говоря на много студенти за моята вяра и много приеха Пътя към Христа и
Великата борба. Макар да е предизвикателство и в
някои случаи невъзможно да говориш на религиозни теми на територията на училището, със сигурност
има и други начини да свидетелстваш. Твоето поведение и начинът, по който се обличаш, със сигурност
придават много тежест, когато свидетелстваш. Ако
някой склони да се съобразява със света, разликата
няма да се вижда; а това ще направи невъзможно да
им се свидетелства. Апостол Павел казва във 2 Коринтяни 3:2: „Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци.”
Въпреки това, Господ осигури и други средства за
свидетелстване. На няколко пъти Господ даваше
възможности, докато правех проекти по проучване.
Като част от тези примери, ученикът можеше да използва библейски примери или в много случаи да
използва философски подходи, за да докаже съществуването на Бога. За да бъде казана истината,
всички ние разполагаме с различни таланти, които
може да се използват за свидетелстване. Някои може
да имат способността и личностни качества да говорят пред много хора, докато други могат да употрябяват талантите си по други ефективни начини.

Има ли нещо, за което да
съжаляваш във връзка с обучението
ти у дома?

Мога да заключа, че не съжалявам, че съм се
обучавал у дома. Дори и академичното ми представяне да беше под средното ниво и да спечеля
спасението за сметка на земното си образование,
и тогава щях да го считам за победа. Главната цел
на християнското домашно обучение е да направи детето пригодно преди всичко за небето, а също
за ежедневните задачи, докато живеем на земята.

Стават ли хората, преминали през
домашно обучение, трудни за
общуване ?

Всяко дете е различно и като резултат от това, всяко
дете ще има различни социални потребности. Следователно, ако домашното училище се провежда по
такъв начин, че да възпрепятства детето да си взаимодейства с други човешки същества, детето може
да стане трудно за социално общуване. Това раз-
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крирва колко е важно да се включат здравословни
социални събития в учебната програма на ученика.

Беше ли лесно обучението у дома?
Домашното училище не беше лесно. Мама се молеше много пъти с нас на Бог за помощ. Изисква се
дисциплина и много молитва. Но установяваме, че
най-трудните моменти са в началото. След известно време стана много по-лесно. Въпреки това, всяко
семейство има различна опитност и зависи наистина
много от нуждите и силните страни на всяко семейство.

Опасно ли е наистина държавното
училище за децата?

За случаите, при които домашното училище се оказва наистина невъзможно, ни се казва: „Планирайки образованието на своите деца извън дома, родителите
трябва да осъзнават, че не е безопасно да ги изпратят в обществено училище, така че би трябвало да
се постараят да ги изпратят на училища, където ще
получат образование, което се базира на основата на
Писанията. Върху всеки родител християнин почива
тържествената отговорност да даде на децата си образование, което ще ги направи да добият познание
за Господа и да станат участници на божественото
естество чрез послушание на Божията воля и път.” ⁹
Господ ни е показал чрез словото Си първоначалния
начин за образоване на децата, като дава обещание
на онези, които се придържат към него. Никога не съм
чувал искрени родители да ми казват, че общественото училище е било благословение за децата им. От
такива родители чувам само оплакване и изрази на
загриженост, като виждат колко е трудно да водят децата си през тесния път, докато посещават обществено
училище. Характерът се формира в ранните години. А
децата със сигурност ще добият черти за цял живот.
И накрая, умолявам настойчиво родителите да проучат
идасемолятзасебесиотносноважносттанатозивъпрос.
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Внеси енергия
в живота си!
Джанет Сурешкумар Рошан
Що е здраве?
Здравето е съкровище. От всчки временни притежания то е
най-скъпоценното. Богатство, образование и чест се купуват скъпо срещу загуба на жизненост и
здраве. Никое от тях не може да
осигури щасите, ако липсва здраве. Ужасен грях е да се злоупотреби със здравето, което ни е дал
Бог; такива злоупотреби ни правят
слаби за живота, като ни превръщат в пораженци, дори с такива
средства да спечелим каквато
и да е образователна степен.” ¹
„Първото богатство е здравето,” гласи известна поговорка. Истината е, че е по-лесно
да поддържаш здравето си, отколкото да го възстановяваш.
Защо се разболяват хората? Понеже постоянно нарушават основните закони на доброто здраве.
Защо хората ходят на лекар?
Често пъти това е така, понеже
с рецептите на лекаря те може и
да продължат да престъпват законите на доброто здраве и да продължават да си живеят без никаква промяна в своя стил на живот.
Не е тайна, че доброто хранене игре съществена роля за
поддържане на здравето, но все
пак мнозина не успяват да живеят здравословно. Здравословното живеене е едно съчетание
на познание за здравето и практикуването му. Здравният статус зависи в по-голяма степен от
личното поведение на човека, отколкото от нарастващото познание по медицинска технология
и наичност на здравните услуги.
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Ако човек желае да промени своя
стил на живот, за да бъде повече в хармония с основните закони
на здравето, има надежда за един
здравословен живот. С прилежното
прилагане на тези закони, ръководени от търпение и заредени с решителност, в повечето случаи доброто
здраве е гарантирано. Болестта не
е причина, а следствие. В крайна
сметка, „Аз съм това, което избирам
да ям, “Аз съм това, което избирам
да бъда; моето самочувствие следва по същия път.” —анонимен автор.

Що е болест?
„[Болестта] е резултат от нарушаване на закона на природата.” ²
Болестта не идва в следстие на
един ден, нито се дължи на едно
действие, но се причинява от продължително престъпване на законите на здравето. Мнозина са
адаптирали грешни навици, които
увреждат системата им, засягайки
мозъка им, като стават причина моралните органи да се разболеят и
като правят невъзможно да мислят и
постъпват мъдро по всички въпроси.
Повечето от нас живеем в земята
на изобилието и във време на плодородие. Това причинява друг проблем. Прекалено честото ядене и
яденето на прекомерни количества
натоварва прекомерно хранителните органи, което докарва напрежение в системата. Навиците на чистота и грижа по отношение на това
,което се вкарва в устата, трябва
да се съблюдават особено внимателно. Преяждането—което е остро
порицано в Писанията (Второзаконие 21:20, 21; Притчи 23:21)—както

и наднорменото тегло са двата
основни проблема на днешната
електронна ера, които водят до
друг проблем, прекалена пълнота.

Съвременното
безпокойство

„Господ ме настави, че като
цяло поставяме твърде много
храна в стомаха. Мнозина си докарват неудобство, като преяждат, от което често следва болест.
Не Господ е докарал това наказание върху тях. Tе сами са си го
докарали; а Бог желае да осъзнаят, че болката идва в резултат
от престъпването на закона.” 3
През последните 20 години
пълнотата сред възрастните в
Щатите отбеляза значително покачване. Последни данни от Националния център за здравна статистика посочват, че 30 процента
от американските възрастни, на
възраст 20 години и нагоре—над
60 милиона души—са пълни.
Това покачване не се ограничава само до възрастните. Процентът на младите хора, които
страдат от пълнота, се е утроил от 1980. Сред децата и тинейджерите на възраст 16–19
години, за 16 процента (над 9
милиона млади хора) се счита, че имат наднормено тегло.
Тези покачващи се нива са
тревожни, тъй като дават своите отражения върху здравето.
Наднорменото тегло или пълнота увеличават риска от много
болести и здравни състояния,
включително: високо кръвно,
диабет тип 2, сърдечносъдови
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болести, инсулт, дислипидемия
(например, висок общ холестерол и високи нива на триглицеридите), болест на пикочния
мехур, остеоартрит, сънна апнея
и дихателни проблеми, както и
някои видове рак (напр. на ендометриума, на гърдата, на дебелото черво). Актуални данни
посочват, че ситуацията се влошава, вместо да се подобрява.⁴

Енергийно уравнение

Независимо дали искате да отслабнете, или да поддържате
здравословно тегло, важно е да се
разбира връзката между енергията, която вашето тяло приема (чрез
храните и напитките, които употребявате), и енергията, която тялото
ви използва (чрез дейностите, които извършвате). За да отслабнете,
трябва да използвате повече калории, отколкото приемате. За да
поддържате здравословно тегло,
трябва да балансирате калориите, които използвате, с тези, които приемате. Независимо какъв е
търсеният резултат, приемът на
една здравословна диета и физическа активност могат да ви помогнат да пос т и г н ете
целта си.

Добийте максимална
хранителна стойност
от калориите, които
приемате

Има един необходим брой калории, които трябва да приемате
всеки ден. Този брой се определя
от вашата възраст, нивото на вашата активност, както и дали се
опитвате да напълнеете, да поддържате теглото си, или да отслабнете. Бихте могли да запълните цялото количество с малко
висококалорични храни, но има
вероятност да не приемете пълния набор витамини и хранителни вещества, от които се нуждае
тялото ви, за да бъде здраво.
Подбирайте
най-богатите
на хранителна стойност храни, които можете—тези, които
са пълни с витамини, минерали, фибри и други нутриенти,
но с малко калории. Избирайте
по-често храни като плодове,
зеленчуци, пълнозърнести храни и нискомаслени продукти.

Яжте своя
порцион
от

плодове и зеленчуци

Здравословните диети, богати на плодове и зеленчуци, намаляват риска от рак и други
хронични болести. Плодовете и
зеленчуците набавят също жизненоважни витамини и минерали,
фибри и други вещества, които са
важни за доброто здраве. Повечето плодове и зеленчуци са по
принцип бедни на мазнини и калории, а дават чувство за ситост.

Грижете се за костите

Костите играят особено важна роля в телесната структура, като наред с това защитават
органите,
закотвят
мускулите и складират калций.
Адекватният прием на калций
и физическа активност с носене
на тежести, оптимизират костната маса и може да намалят риска
от остеопороза на по-късен етап.

Максимална костна
маса

Максималната костна маса касае
родовия потенциал за изграждане
на плътност на костите. До 20 годишна възраст една нормална жена
е достигнала максималната си скел ет н а
маса.
Значително
намаляване
н а
костната
маса настъпва при
по-възрастни
индивиди,
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увеличавайки риска от остеопороза. При жените това настъпва около периода на менопауза.
За младите момичета е важно да
достигнат своята максимална костна маса, за да поддържат здраве на
костите през целия си живот. За човек с висока костна маса като млад
вероятността е по-голяма да има
висока костна маса и по-късно в живота си. При недостатъчен прием на
калций и отсъствие на физическа
активност има вероятнотст човекът да не може да достигне максимална костна маса като възрастен.

Остеопороза

Пренебрегването на грижата за
костите причинява сериозен проблем, известен като остеопороза.
Остеопороза или „порьозни кости” е болест на скелетната система, която се характеризира с ниска
костна маса и влошаване на костната тъкан. Остеопорозата води
до покачване на риска от фрактури на костите, най-често в кръста, бедрото и гръбначния стълб.

Предпазване от
остеопороза

По какъв начин можем да се
предпазим от остеопороза? Като си
набавим достатъчен прием на калций. Калций е минералът, от който
тялото се нуждае за здрави кости,
зъби и нормална функция на сърцето, мускулите и нервите. Тялото
не може да произвежда калций;
затова той трябва да се усвоява от
храната. Добри източници на калций
включват зеленолистните зеленчуци—бок чой (азиатски представител
от семейството на зелето, с умерен
вкус) и броколи. Калцият се среща
също в зърнените храни, хляб, соеви напитки, тофу, ядки и бадеми.
Необходимият прием на калций за
тялото е различен за всеки човек.
Витамин D има важна роля за развитие на здрави кости. Витамин D
помага за усвояването на калция.

Железен дефицит
(анемия)

Друг сериозен проблем представлява дефицитът на желязо.
Децата са особено застрашени от
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липса на желязо поради бързия
растеж и увеличените потребности от желязо. Железният дефицит може да настъпи поради липса
на желязо в диетата; ако се задържи, настъпва анемия. Анемията
разкрива железен дефицит, след
като вече е достигнала до остро
състояние. Важно е да се отбележи, че не всяка анемия е причинена от железен дефицит. Първичните причини за анемия включват
понижено възпроизвеждане на
червени кръвни клетки и хемоглобин, хемолиза на червените кръвни клетки, както и загуба на кръв.
Въпреки неадекватният прием
на няколко нутриента може да
редуцира производството на червени кръвни клетки и хемоглобин,
най-честата причина за анемия в
света е железният дефицит. Желязодефицитната анемия се среща най-често при деца от шестмесечна до тригодишна възраст.
Желязодефицитната
анемия
значително намалява умственото
и психомоторното развитие при
бебета и деца. Въпреки че е възможно възстановяване от желязодефицитна анемия с помощта
на лечение, възстановяването на
умственото и психомоторното отслабване все още не е добре известно. Ето защо е необходимо да
се набляга повече на превенцията
и лечението, отколкото на откриването на такова състояние. Освен
това железният дефицит увеличава уязвимостта на детето към натравяне с олово. Оловото измества
желязото по пътя на усвояването, когато желязото не е налично.
Дефицит на витамин B12, който е много вероятен при вегетарианци, също причинява анемия.

Предпазване от анемия

Цвеклото е особено полезно
при лечение на анемия. Сокът от
цвекло съдържа калий, фосфор,
калций, сяра, йод, желязо, мед,
въглехидрати, протеини, мазнини,
витамините B1, B2, B6, ниацин и
биофлавоноиди. С високото си
съдържание на желязо цвеклото
помага да се образуват червени
кръвни телца. Сминдух, маруля,

спанак, соеви зърна и сусамено
семе също помагат за изграждането на червени кръвни телца.
Освен това, медът има впечатляваща роля за изграждането на хемоглобин в тялото. Това до голяма
степен се дължи на съдържанието на желязо, мед и магнезий в
него. Има и няколко други храни,
които са богати на желязо, като
банани, тъмно грозде, сини сливи, ягоди, стафиди, лук, тиквени
семки, репички, целина и домати.
Витамин B12, който също е необходим за превенция или лечение
на анемия, се среща в хранителната мая и храни, приготвени от
пшеничен глутен и соеви зърна.

Какво означава да
бъдеш физически „във
форма”?

Доброто физическо състояние
се определя като „набор от качества, които хората притежават
или постигат, които имат връзка
със способността да се извършва физическа активност.” 5 Или с
други думи, това означава повече,
отколкото да можеш да бягаш на
дълго разстояние или да вдигаш
много тежести в спортната зала.
Да бъдеш в добра физическа форма не се определя само от това
какъв вид дейност извършваш,
колко дълго я изпълняваш, нито
с каква степен на интензивност я
изпълняваш. Докато това са важни
критерии за добра форма, те касаят само отделни области. Цялостната добра форма се състои от
пет основни компонента: сърдечнодихателна издръжливост, мускулна сила, мускулна издръжливост, телесен състав и гъвкавост.

Физическа активност с
вдигане на тежести

Казвал ли е някой, че физическата активност е само работа,
без развлечение? Всъщност би
могло да бъде точно обратното!
Няма защо да се мисли за напрегнати упражнения или скучни
тренировки. Вместо това си представете как правите физически
упражнения за развлечение, които
ви доставят удоволствие, и вижда-
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те как идват ползите за здравето!
Има все повече доказателства и те
стават все по-убедителни! Хора от
всяка възраст, които са принципно
неактивни, могат да подобрят здравето и благосъстоянието си, като
се упражняват умерено всеки ден.
Редовната
физическа
активност е свързана с множество
положителни ползи за здравето, включително силни кости.
Също както адекватния прием
на калций, адекватната физическа
дейност с носене на тежести още на
ранен етап в живота е
важна за достигане
на максимална костна
маса. Физическа дейност с носене на тежести прави мускулите
и костите да работят
срещу
гравитацията. Някои примери за
такъв тип физическа
дейност включват: ходене, бягане, джогинг,
качване на стълби,
скачане на въже, катерене на планински
височини и вдигане
на тежести. Включването на този тип
физическа дейност в
плана за упражнения
е много успешно за
поддържане на здрави
кости и задоволяване на препоръките за
физическа активност.

Допълнителни
ползи

Редовната физическа дейност съществено намалява риска от сърдечносъдови заболявания, която
е водеща причина за смъртност в
страната, а също понижава риска
от инсулт, рак на дебелото черво,
диабет и високо кръвно налягане.
Наред с това спомага за контрол
на теглото; допринася за здрави
кости, мускули и стави; намалява
случаите на падане сред по-възрастните; облекчава болката при
артрит; намалява симптоми на
тревожност и депресия; свързва се
също с по-малко хоспитализиране, лекарски посещения и употре-
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ба на медикаменти. Нещо повече,
за да бъде от полза физическата
активност, не се налага непременно тя да бъде силова; хората
от всяка възраст имат полза от
умерени упражнения, като например 30 минути енергично ходене
пет или повече пъти седмично.
По-конкретно, редовната физическаактивностподобряваздраветои...
Намалява риска от развиване
на сърдечносъдови заболявания,
както и смъртен изход от същите.
Намалява риска от инсулт.
Намалява риска от
получаване на втори сърдечен удар.
Намалява
както
общия холестерол, така и
триглицеридите,
а също
увеличав а

добрия холестерол (HDL или високоплътностни
липопротеини).
Намалява риска от развиване на високо кръвно налягане.
Спомага за намаляване на кръвното налягане сред хора с хипертония.
Намалява
риска
от
развиване на захарен диабет тип 2.
Намалява риска от развиване на рак на дебелото черво.
Спомага за постигане и поддържане на здравословно телесно тегло.
Намалява
чувството
на
тревожност
и
депресия.
Насърчава физическото благосъстояние и намалява стреса.
Спомага за изграждане и поддържа-

не на здрави кости, мускули и стави.
Помага на по-възрастни индивиди да станат по-силни и по-способни да се движат, без да падат и да
преживяват прекомерна умора.⁶
Възможно
ли
е
отсъствието на физическа активност
да навреди на здравето ви?
Никой не е прекалено възрастен,
за да преживе ползите от редовната физическа активност. Проучвания посочват, че хората, които не
са физически активни, определено не съдействат за здравето си,
при това, твърде възможно е да
го увреждат. Колкото по-подробно се запознаем с рисковете за
здравето, свързани с отсъствие
на физическа активност, толкова
по-убедително констатираме, че
този, който все още не практикува редовна физическа активност,
трябва да стане активен. Движете
се, помогнете нещата да станат.
„Никой никога не е постигнал успех, като е седял.”— неизвестен
автор. Добрата вест за редовната
физическа активност е, че всеки
може да се възползва от нея.
Доброто здраве не се постига по случайност, но по
избор. Да се покоряваш е
по-добро от жертване. Никой не трябва да жертва
здравето и щастието, като
не зачита природните закони. „Ядете ли, пиете ли,
нещо ли вършите, всичко
вършете за Божията слава”
(1 Коринтяни 10:31).
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НОВАТА
ЗЕМЯ
Стивън Хаскел (адатпирано)
„Бях наставена, че трябва да направим да стане известно на всички
свидетелството на някои от старите работници, които са починали вече. Нека
им позволим да продължават да говорят чрез своите статии, които се намират
в по-ранните броеве на нашите издания.” — Издателското служене, стp. 31
Откровение - разкриване
на реалността
Книгата Откровение е един голям
знак, насочващ към Новия Ерусалим
и обновената земя. Израстването
по характер е всичко онова, което
може да ускори човека в предвижването му по пътя, който стига там.
Човешката история наподобява
прилива и отлива на вълни. Вълните се разбиват и разбиват върху пясъка; но само единици са тези, които достигат отвъд нивото на другите
вълни. Давид имаше добър случай
да наблюдава тези отклонения в
посока нагоре и надолу в човешкия
прогрес, както и стъпките назад;
препъванията доведоха до написването на много псалми. Така се появи
молитвата: „Сърце чисто сътвори в
мен, о, Боже; и правилен дух обновявай вътре в мене” (Псалм 51:10).
Откровението на Исус Христос е
един двоен разказ; разказ за любовта на Исус Христос, която достигна хората, а също един разказ за
църквата по нейния зиг-загообразен
ход; тази книга също обрисува един
характер, който чрез Божията благодат следва по една права линия
от земята към небето. Пътят, който
Той измина, е пътят към Новия Еру-
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салим. Седемте църкви започнаха
там, където Неговият живот привърши, а тяхното дело приключва
едва там, където вратите на града
стоят отворени, за да ги приемат.
Седемте печата обрисуват страданията на закланото Агне в тялото на Неговия народ; а седмият
оставя небето в мълчание, докато
ангелите събират изкупените от
земята. Седемте тръби издават
гласа си, така че да бъдат чути от
всички народи; а седмата дава
царствата в ръцете на Този, който
царува като Цар на царете на земята, с Ерусалим за Негова столица.
Раждането на Христос, разпятието
и делото на небето от възнесението досега—всички те насочват към
едно възстановено царство. Разказът за звяра и за образа на звяра
докладват за гонението на един
народ, хората на който ще бъдат
верни поданици на Царя на земята.
Ако проучим сто четиредесет и четирите хиляди, разбираме, че те са
Остатъкът, изтръгнат от самата яма
на унищожението, за да царуват на
земята като царе и свещеници, през
вечността. Язвите не са нищо друго,
освен знака за самоунищожението
на всички сили, противопоставили
се на Божия закон; те подготвят пътя

за очистването на земята с огън,
което е една подготовка за Божия
рай. Христос приготвя столицата на
небето; докато в същото време на
земята Той оформя характера на
Своите поданици. Градът и народът
се срещат на небето. Множеството
пътища, набелязани в книгата Откровение, водят до главния път, който завършва при вратите на града.
Последната глава от книгата—
един подходящ завършек за разказа, разкрит в останалите глави,
дава описание на земята, избавена
от всеки грях—възстановения Едем.

Едем - съвършенството
на красотата

Първият Едем остана на земята в продължение на една четвърт
от периода на земната история.
Със своите затворени врати и ангел, охраняващ пътя към дървото
на живота, той представляваше
един чудесен урок за обитателите на света преди потопа. Преди
унищожението на земята с вода,
градината бе пренесена на небето, при което обещанието беше:
„На този, който победи, ще дам да
яде от дървото на живота, което е
сред Божия рай” (Откровение 2:7).
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Водата на живота
В Едем дървото на живота расте
на брега на реката на живота. Докато Адам и Ева ядяха от плода на
дървото, животът беше вечен. Водите даваха живот. Това животворящо свойство бе изгубено заради
земните реки, чрез проклятието
на греха, но все пак всяка течаща
река напомня на човека за реката на живота, която произлиза от
Божия престол. Изворът на тази
река е Бог—изворът, или водоизточникът на всяка истина; и изтичайки от Него, който е безкраен и
вечен, тя показва разпространението на истината по цялата земя.
В Едем тази вода символизираше
Христос; там те общуваха с Него
така свободно, както пиеха от бистрите течащи води. Потоци от престола са напоявали непрестанно и
земята, но никога на земята не е
имало канали, които са достатъчно силни, за да издържат на един
свръх изобилен поток. На новата
земя тази река ще бъде възстановена. Сам Христос ще заведе народа
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Си при извора на живите води. „От
реката на Твоите сладости ще им
дадеш да пият. Защото у тебе е изворът на живота” (Псалм 36:8, 9). „О,
вие, които сте жадни” (Исая 55:1).
„Духът и невестата казват: Дойди. И
който чуе, нека рече: Дойди. И който
е жаден, нека дойде” (Откровение
22:17). Исус каза: „Който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да
ожаднее довека; но водата, която Аз
ще му дам, ще стане в него извор на
вода, която извира за вечен живот. .
. . Ако би знаела Божия дар, и кой е
Онзи, който ти казва: Дай ми да пия,
ти би поискала от Него, и Той би
ти дал жива вода” (Йоан 4:14, 10).
Йоан обичаше особено силно
този фигуративен образ и изглежда улавяше думите, изговорени
от своя Учител, така, както никой
от останалите ученици. Вероятно
това бе по причина на факта, че
преди да напише евангелието, той
бе видял новата земя дотолкова
ясно обрисивуна, че някои от изказванията на Христос му изплуваха във вид на ярки образи в ума.

Всяка река е образ на реката на
живота; а всяко дърво, което израства, ще напомня на този, който
слуша, за да чуе Божия глас, на онова дърво на живота, което расте на
двата бряга на реката. Истинското
едемско дърво бе пренесено на небето; но големите му скелетни клони
са представени като такива, които
натежават надолу към земята, а неговият плод, поне фигуративно, се
откъсва от онези, които имат душевен глад и протягат ръка нагоре към
него. То ще процъфти реално на
новата земя, принасяйки своя плод
всеки месец, дванадесет вида плод,
които ще удовлетворяват всяка нужда на духовното същество. Няма
да има никаква липса. „Листата на
дървото бяха за изцеление на народите” и „листът им за изцеление”
(Откровение 22:2; Езекиил 47:12).
Цялото воюване и борби на народите бяха причинени от това, че човекът не яде от плода на дървото на
живота. Цялата борба в продължение на шест хиляди години произлезе, когато човекът яде от плода за
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познаване на доброто и злото. Това
дърво няма да се среща на обновената земя, а огънят на последните
дни ще изгори всички народи, които
са продължавали да ядат от плода
му. Раните, причинени от яденето на
неговите плодове, ще бъдат изцелени с листата на дървото на живота.
Христос е дървото на живота,
хляба на живота и водата на живота: човек ще живее в Него; и пак,
на новата земя, както на този свят,
природата във всичките й черти ще
символизира това, което Христос е
реално за човека. Когато изкупените вземат участие в плода на дървото на живота, пред душите им ще се
разкрие разказът за изкуплението.
Чрез отделни личности и чрез народи Бог се е опитал да демонстрира, че е възможно да се живее под
сянката на дървото за познаване
на доброто и злото и все пак да се
яде от плода на дървото на живота. Това е животът от вяра, а тези,
които се събират около истинското
дърво на новата земя, ще бъдат
тези, които са участвали в плода
му, докато другото дърво е било
съвсем наблизо и им се е предлагало като изкусително за вкусване.
В Израил като народ Бог желаеше да илюстрира небесните истини;
и ако те бяха следвали по пътя, по
който Той ги водеше, чрез тях Той
щеше да покаже на всички други
народи, че дървото на живота би
могло да процъфти на земята, както
и че е възможно за един народ да
бъде изцелен с неговите листа. Като
не искаха да ядат единствено от Божията храна, израилтяните смесиха
доброто със злото и станаха подобни на другите народи. На възстановената земя всички националности,
племена и народи ще се съберат за
първи път заедно и с един общ език
ще се поклонят на нашия Бог. Плодът и листата от дървото на живота
правят всички да се срещнат заедно. Христос дойде, за да „потърси
и спаси погиналото.” В реката на
живота и дървото на живота, заедно с благословението, което всяко
от тях осигурява, се възстановява
до голяма степен онова, което бе
изгубено с навлизането на греха.
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Никога повече
проклятие

Ангелът каза на Йоан: “Нищо проклето няма да има вече (вече няма
да има никакво проклятие).” Предишните неща няма да се спомнят,
нито ще дойдат на сърце. „Но вие
веселете се и радвайте се в онова,
което създавам; защото, ето, създавам Ерусалим за радост, и людете
му за веселие ” (Откровение 22:3;
Исая 65:18). Присъствието на радост предполага възстановяване
на семейства; а в това е едно от
най-красивите обещания за новата
земя. Грехът е помрачил семейните връзки: проклятието навлезе
във всички семейства, ако не под
една форма, то под друга. Семейството беше най-близката връзка
между небето и земята. Сред грях
и дълбоко деградиране, несебелюбивото посвещение на майките
към тяхното потомство е говорело за Христовата любов на един
език, достигнал до всички сърца, от
това на Бог на престола до неверника, който презира името на Бога.
Истината, че „Ние любим Него,
защото първо Той възлюби нас”
(1 Йоан 4:19), все още остава; и
винаги, когато едно докосване на
любовта се е раждало в тинята
на греха, то отразява небесната
любов. На новата земя такава любов ще получи наградата си; понеже Той „настанява усамотените
в семейство; извежда в благоденствие затворниците” (Псалм 68:6).
„Ти, който слушаш молитва, при
Тебе дохожда всяка твар” (Псалм
65:2). Днес много семейства са разделени. Някои членове пожелават
да ядат от духовния хляб, а други
предпочитат храната, която храни
народите на земята. Това прекарва
една линия на разделение; понеже
тези, които са духовни, застават
върху една равнина, а физическият човек стои на друга. „Който сее
за плътта си, от плътта си ще пожъне тление; но който сее за Духа,
от Духа ще пожъне вечен живот”
(Галатяни 6:8). Когато настъпи разделението, както ще стане в края
на времето, Бог настанява духовните души в семейства—семейства,

на които са определени да станат
членове. Любовта на родителите
към техните деца е един образ на
любовта на Отец към човечеството;
и за да утеши сърцата на майките,
има обещание, че малките деца,
изгубени на земята, ще бъдат възстановени на техните родители на
новата земя. Обещанието бе дадено на Израил; то ще се изпълни за
тези, които са истински израилтяни.
Мъката
на
една
майка за нейното умиращо дете
се
преживява
на
небето...
Когато Слънцето на правдата изгрее с изцеление в крилата Си, тези
„ще порастат като телци из обора”
(Малахия 4:2). „Там [на новата земя]
няма да има повече младенец на
няколко дена, нито възрастен, който не е изпълнил дните си;” понеже
проклятието е премахнато и няма да
има повече смърт. Детето ще израсте като „теле из обора” и никой човек в земята на живота никога няма
да умре. Преди обновяването на земята, детето на сто години ще умре,
а грешникът ще бъде проклет. Там те
имат достъп до дървото на живота и
пият от водата на живота, и живеят
през вечността. Наместо проклятието на смъртта, там ще бъде Божият
престол и престолът на Агнето. Божият престол е един жив престол.
За първи път от сътворението
Бог може да бъде видян лице в
лице. Човешката раса бе създадена по-ниско стояща от ангелите за
известно време. Докато сега на земята ние се молим: „осияй с лицето
си, и ще се спасим” (Псалм 80:3),
тогава пълната светлина от лицето Му ще се открие пред взора на
човека и „Неговото име ще бъде
на челата им” (Откровение 22:4).
Битие е първото разкриване, на
човешки език, на спасителния план.
Всяка следваща книга от Библията е едно последващо разяснение на истините, изявени в Битие.
Откровение е Омега—мястото,
където всички нишки на истината
се събират заедно—засрещане на
всички пътища. Двадесет и втората
глава е едно обобщение на книгата Откровение. Сякаш на Йоан му
беше трудно да проумее сцените,
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които видя, затова Гавраил допълва: „Тия думи са верни и истинни”
(стих 6). По всичко си е личало, че
земята не е била подготвена да
бъде рай, когато е заминала в панорамен вид пред Йоан: подобно
на това, по преценка на човешкото
око, направена за обстоятелствата,
днес светът изглежда още по-далеко от това време; но “Господ Бог на
пророците изпрати ангела Си, за да
покаже на Своите служители това,
което скоро трябва да стане.
Ето, ида скоро” (стихове 6, 7). И
Йоан, след като видя и чу тези
неща, отново падна в нозете на
Гавраил, за да му се поклони;
и отново ангелът каза: „Недей”
(стих 9). Гавраил обявява себе
си за служител на Йоан и на
тези, които пазят пророчествата
на тази книга. Ангели, наравно
с хора, се покоряват на Божията дума, открита на пророците,
понеже пророчесвата са едно
разкриване за Божия закон.
Не веднъж се прави връзка
с пророчествата на Даниил,
които Гавраил заповяда на
пророка да запечата до края
на времето. Откровение пророкува разпечатването на тази
книга, при което Гавраил казва
съвсем ясно на Йоан, че думите, които е записал, няма
да бъдат запечатани; понеже времето на тяхното изпълнение предстоеше съвсем скоро. Изразът е
както буквален, така и пророчески,
тъй като докладът започна с живота на Йоан и се простира през
вечността. Идването на Христос е
близо; знаците, предшестващи Неговото идване, вече са се явили.
През 1844 пророческото време
приключи; това беше краят на две
хиляди и триста денонощия в Даниил 8:14. Това беше началото на
едно ново дело; и когато съдът, започнал тогава, приключи, което събитие пророчествата казват, че съвсем е наближило, Христос ще стане
от Своя съдебен престол с думите:
„Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който
е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за
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напред правда, и светият нека бъде
и за напред свет.” (стих 11). Когато
бъдат изречени тези думи, небето
се подготвя за Неговото второ идване. „Ето, идвам скоро” (стих 12).
Докато милостта се бави, човекът
би могъл, като се обърне към Христос, да се сдобие с едно очистено
сърце; с ум, който е превърнат в
канал за божествени мисли. Само
за онези, които са Негови служители до такава степен, може да се

рян в Откровение: „Аз съм Алфа и
Омега, началото и краят, първият и
последният” (стих 13). „Знам в Кого
съм повярвал и съм уверен, че Той
е способен да опази това, което съм
Му поверил, до онзи ден” (2 Тимотей 1:12). „Като съм уверен именно
в това, че Оня, който е започнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христ”
(Филипяни 1:6). Делото, планирано,
преди да бяха положени основите
на земята, се изпълнява без изменение, незавивсимо въвеждането на греха. Единствената
разлика ще се изразява в силата на характера, който се развива по време на пътуването в
долината на смъртната сянка.

Направени годни за
вечността

каже, че са получили името Му на
челата си. Всички други са нечисти
и се зачисляват към семейството
на Сатана, който е баща на лъжите.
В края на пророческото време
Христос премина в съда. Днес
следната вест идва до земята и
нараства във високия вик: „Ето,
идвам скоро, и наградата Ми е с
мене, за да отплатя на всеки, според каквито са делата му” (стих 12).
Който е сял за плътта си, ще пожъне наградата си, която е смърт.
Който се е покорил на управляващата сила на Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Хората, подлежащи на присъдата за света, която е
награда за праведните и наказание
за нечестивите, са нишки в мрежата, изтъкана на стана на вечността. Едем и новата земя си стискат
ръце в израза, толкова често повта-

В Едем ангели запознаха човека с Божието слово при дървото на живота. При условие на
послушание човекът запазваше
правото си да яде от плода на
това дърво. Сатана направи да
изглежда, че послушанието на
заповедите е едно тиранично искане и при дървото за познаване
на доброто и злото прогласи, че
човекът ще стане като боговете.
Заблудата на всички времена—
надеждата за вечен живот по
друг начин, а не чрез послушание на
заповедите—е предметът на борбата. В началото в Едем заповедите и
дървото на живота бяха поставени
на едно място. В Своите поучения и
живот, Христос отново ги свърза, казвайки: „Думите, които ви говоря, дух
са и живот са” (Йоан 6:63); а Йоан,
пишейки за тези, които стоят на портала към Новия Ерусалим, казва:
„Блажени, които вършат Неговите
заповеди, за да имат право до дървото на живота и да влязат през портите на града” (Откровение 22:14).
Законът на Йехова е законът на
живота; тези, които са запечатани,
пазят заповедите; а последната борба на земята ще бъде по въпроса за
неизменимостта на закона. Тогава
това е друга една нишка, толкова
често ужасно увъртана и заплитана,
която е втъкана на подходящото си
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място в тази заключителна глава.
Отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците и всички, които
лъжесвидетелстват с дума или с живот, създавайки погрешно впечатление за името на Христос; но на църквата Той казва: „Аз, Исус, изпратих
ангела Си, за да ви засвидетелства
това” (стих 16). „Тук е търпението на
светиите, тук са тези, които пазят
Божиите заповеди и вярата на Исус”
(Откровение 14:12). Като Давидовия потомък, Той говори с властта
на законния управник на земята.
Там Неговите заповеди са основата на Неговия престол и законът
на Неговото царство. Той е светлата
утринна звезда и ръководи вселената; Той прогласява един нов ден,
когато няма повече да има време и
вечността ще бъде непрекъсната.
Новият ден предстои да започне;
той се въвежда при сватбената вечеря на Агнето. Поканата за това
празненство се дава от Духа, Невястата и младоженеца. Има сила
в думата: „Дойди”; понеже Духът я
вдъхва, а всяко нещо, което е вдъхновено от Бога, става така. Тук се
вижда същата опитност, която имаше Петър в бурното море. Учителят

каза: „Дойди” и докато ученикът вярваше, вълните образуваха една стабилна основа. Когато се усъмни, започна да потъва. Днес Духът казва:
„Дойдете”; и който вярва в силата на
Бога да спасява, ще бъде доведен
чрез една-единствена дума: „ела.”
Това е едно живо слово, подобно
на словото, изговорено по време на
творческата седмица. Също както
дърветата продължават да растат
година след година, при което всеки
дъб дава жълъди, от които на съответното време произлизат други дъбове, така също и думата „дойдете”
се е повтаряла от онези, които са й
обърнали внимание, така че всеки,
който е пожелал, е пил от извора на
живота. Тези, в които живее Словото, стават живи гласове, които повтарят поканата: „Дойди”, „И който
е жаден, нека дойде” (Исая 55:1).
„Внимавайте да вършите всичко, що ви заповядвам” (Второзаконие 12:32). Това е божественият
глас, който говори. „Да не притуряте нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях,
за да пазите заповедите на Господа вашия Бог” (Второзаконие 4:2).

Със сигурност Той идва
скоро

Божието Слово е чисто; всяка дума съдържа вечен живот; и
този, който хвърля една дума на
земята, ще установи, че тя ще се
изправи срещу него, за да изличи името му от Книгата на Живота.
Цялото Откровение на Исус Христос, чрез ангел Гавраил до пророка
Йоан, говори за неизговоримата любов на нашия Баща и Брат; а също,
за копнежа в небесните дворове, за
приключването на конфликта с греха;
и за възстановяването на човека на
неговото място около престола. Прощалните думи на Христос се отнасят за Неговото идване. Самият Той
ги изговаря, сякаш за да ги направи
двойно по-впечатляващи. „Със сигурност идвам скоро” (Откровение
22:20). „Ето, Аз съм с вас винаги”
(Матей 28:20) се чува като прощално благословение, когато облакът
прие възкръсналия Господ; „Със сигурност идвам скоро” е личното послание до нас днес, които очакваме
свършека. И нашите сърца отговарят, казвайки заедно с Йоан: „Амин!
дойди, Господи Исусе”(стих 20).

Да си спомним за брат Франциско Девай 1927–2017
Скъпо семейство
ЦАСДРД,
Брат Франциско Девай (Лукацин) влезе в
своята
почивка
в Господа на 16.
април, 2017, в
Сакраменто, Калифорния, САЩ,
на възраст от 89. Той бе наистина
един брат, който не трябва да се забравя, един истински войник на кръста.
Искаме да изразим благодарността и
признателността си за делото на този
възлюбен служител на Исуса Христа.
Брат Девай се е родил в Бразилия, с унгарско потекло, на 30 август, 1927, отгледан в семейство на
ЦАСДРД. Кръстил се е на 15 години
и е служил на църквата като колпортьор, библейски работник, пастор и
проповедник, заемал е много постове в църквата, включително като
председател на Генералната конференция за времето от 1979 до 1987.
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Никога няма да забравим този възлюбен брат заради неговото изключително
голямо посвещение на Господното дело,
както и за удивителното му себеотричане и забележителна любов към другите.
Той ни е оставил пример на кротост, постоянна готовност за служене на всяко
място в нужда от помощ—буквално на
всяко място по цялата планета по всяко
време, дори на момента. Той бе неустрашим за неудобство, пионерство и гонение на опасни места, като винаги можеше да се разчита на него за сериозно
издирване на загубените овце и за нежно обгрижване на стадото. Винаги, където се намираше този любезен служител,
той реално благославяше тези, с които
контактуваше. Сега брат Девай почива с
мир в Господа, но въпреки това неговият
вдъхновяващ метод на служене продължава да принася плод за прослава на
Божието име. Пълните резултати от неговото дело ще се узнаят едва през вечността, но ние оценяваме възможността, която Бог ни даде, да го познаваме,
както и да го употреби, за да благослови

хората по различен начин. Наистина той
бе един скромен, непретенциозен човек, небесната корона на когото най-вероятно ще има изобилие от звезди,
символизиращи многото ценни души,
дълбоко докоснати от чудесната любов
на Исус, изявена от този скромен съд.
Молим се Бог да продължава да
утешава голямото семейство Девай,
особено неговата съпруга, сестра
Дора, и техните деца и внуци, както и
нашето църковно семейство по света. Господ да даде на всички ни цялата сила, от която се нуждаем, за да
продължим да чакаме деня, когато:
„Той ще погълне смъртта завинаги; и Господ Бог ще избърше сълзите
от всички лица, и ще отнеме укора на
людете Си от цялата земя; защото
Господ е изговорил това” (Исая 25:8).
„Имайте кураж. Продължавайте да
гледате нагоре. Исус е единствената надежда на всички ни. Той няма да ви остави. Божиите обещания са скъпоценни.
Той ще ги изпълни. Ние няма да се пуснем
от тях.” — Избрани вести, кн. 2, стp. 249.
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НОВИНИ

Напредък на
делото в МАЛАВИ
ИСТОРИЯ НА ЦАСДРД В
МАЛАВИ
Капукута M. Чилуфя

Господното дело на реформация в Малави започна през 2006
с един заинтересован брат, който
пътуваше из страната. Той създаде известен интерес, докато
престояваше в столичния град Лилонгве и в резултат на това през
2007, замбийската мисия изпрати
библейски работници, за да започнат делото в Малави. След
година бе осигурен постоянен работник, а църквата бе официално регистрирана октомври 2010.
Дарения отвън и от местни източници бяха набавени за придобиването на земя за управлението
в Лилонгве—и до 2013 броят на
групите на различни места, които
се събираха, за да чуят настоящата истина в Малави, се удвои. До
момента броят им се е увеличил
шест пъти в сравнение с броя в
началото. Понастоящем има 742
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души, които посещават нашите
съботни училища в цялата страна.
Чрез Божията благодат започнахме да придобиваме повече
имоти и оттогава досега сме построили три малки църкви, плюс
още три, които са в процес на
строителство. Придобихме също
шест имота за църквата, където
предстои да започне строителство, и се надяваме да осигурим

повече, за да се движим паралелно с напредъка на делото.
С помощта на брат Луиз Коста
посетихме много места и придобихме високоговорителна система за
публични евангелизации, като проведохме много такива събирания
по цялата територия на Малави.
С Божията помощ братята стартираха също училище в Лилонгве;
то действа вече 2 години и е на самоиздръжка в момента, макар че
се помещава във временна сграда.
Надяваме се да изградим
и насърчаваме тази институция, тъй като виждаме потенциала й за предоставяне на
физическа и духовна помощ.
Редовно се провеждат семинари за обучаване на библейски
работници – млади хора доброволци, а също за отдела за социално подпомагане. Тези семинари
трябва да се провеждат в наети
сгради, така че се надяваме скоро да построим собствена сграда.
Към момента имаме трима
библейски работника на пълно работно време, наред с тях
в пиковите мисионерски периоди имаме и доброволци.
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Братята тук са обединени по
дух, което е голямо благословение. Бих искал да благодаря на
всички, които са жертвали времето
и средствата си за делото в тази
страна. Случиха се много хубави
неща по причина на духа на единство в служенето. Надявам се и
вярвам, че този дух ще продължи.

Делото, извършено
наскоро

На 6. юни 2017, брат П. Лаушевич пристигна в Блантир, Малави,
за да посети църквата и да про-

Достигайки до
Доминиканска
република
САНТО ДОМИНГО,
ДОМИНИКАНСКА
РЕПУБЛИКА

веде семинари. Поради болест,
която е прихванал в Уганда, това
не беше лесно—все пак нуждата
беше голяма и Господ го укрепи
достатъчно, за да я задоволи.
Следващите дни имаше много
сесии с въпроси и отговори по
теми като вегетарианство и подходяща църковна организация.
Покрихме въпросите директно
от Библията и Духа на пророчеството. В събота и неделя
изучавахме както Божия план
да ни помогне да достигнем
един по-висок стандарт, така и

принципите в Римляни глава 7.
Петък, 9. юни 2017, направихме първата официална реорганизация на мисията и събота
следобед
извършихме
ръкополагането на брат Муленга Чилуфя (със замбийски произход) за проповедник.
Нека се молим Бог да продължава да благославя делото в Малави. Моля, споменавайте в молитвите си работниците и делото,
което се извършва в тази страна.

Лекторът за здравния семинар беше брат Драган Иванов.
Участниците в здравния семинар включваха мисионери и членове на църквата от Хаити, Колумбия, Мартиник, Гваделуп, Сент
Лучия и Доминиканска република.
Паралелно с това, в периода
2–12 юли, 2017 брат Петър Лаушевич изнесе поредица от библейски лекции въз основа на Да-

ниил глава 11. За периода 13–16
юли, 2017 бе проведена младежка
конференция на тема „Младежи
в действие, растеж на църквата,”
която приключи със сватба, извършена от брат Петър Лаушевич.
Господ да благослови делото,
което се извършва в Доминиканска
република. Нека посланията, които бяха чути на всяко от събитията,
принесат слава на Неговото име.

През първите седмици на юли
2017 братята Драган Иванов, доктор по медицина (Здравен отдел
към Генералната конференция) и
Петър Лаушевич (вице-президент
на Генералната конференция)
посетиха братята в Доминиканска република за здравен семинар и младежка конференция.
Първият
здравен
семинар
бе проведен в периода юли
7–12, 2017. Темите на здравния семинар бяха, както следва:
Анатомия и физиология на мозъка
Как да подобрим силата на
мозъка
Два мозъка в една глава
Хормонита на мозъка
Стресът и как да го преодолеем
Болестите на сърцето в Библията
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Духовен вакуум
В

акуумът е празно място, в
което няма нищо. Ако си
направим експерименти с
вакуума, стават интересни неща.
Например, едно перце във вакуум пада точно толкова бързо, колкото един камък или тежка топка,
направена от олово. Колкото и да е
пухесто перцето, колкото и високо
да може да се рее от лекия бриз по
принцип, когато опората на
атмосферата му бъде отнета, то пада на земята и вероятно се изцапва. И тогава,
преди перцето да може да
бъде отново понесено нагоре върху крилата на вятъра,
трябва да се измие в чиста
воада и да изсъхне на слънце. Библията ни казва, че Бог
ни избавя от силите на мрака
и ни пренася в царството на
Своя скъп Син. Тогава с вяра
от наша страна Той ни прави
да седнем с Исус на небесни
места (Колосяни 1:13; Ефесяни 2:6.) „В несравнимия
дар на Своя Син Бог обгърна целия свят с една атмосфера на благодат, която е
така реална, както въздуха,
който циркулира из земното кълбо.”¹ Имаме нужда да изберем да
дишаме тази небесна атмосфера.
Но от друга страна, има някои места на земята, които може да наречем
„духовни вакууми,” където Божият
Дух бива оскърбен и отблъснат—
места, където светите Божии ангели
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обръщат гръб натъжени, места, където злите ангели обикалят безмилостно, изкушавайки хората да забравят за вечността и за нуждата ни
да се приготвим за нея. Пример за
някои такива места са увеселителни
паркове, кина, зали за видео игри и
клубове за танци, но може да има
много повече—в зависимост от това
какво се случва на даденото място.
„Чисти, безгрешни ангели не нами-

рат удоволствие да дойдат в жилище, където се практува толкова много неправда.” ² „Има да се извърши
работа за някои, които не чувстват
никаква специална нужда от помощ.
. . . Ако злото не се отстрани от живота, не може да бъдат приети в
присъствието на светите ангели.”³
Дори да имаме един верен живот,
почитащ Бога, ако отидем на места,

Е. Карей (адаптирано)

където не трябва да ходим, изоставяме атмосферата на благодат и ще
паднем лесно. Светите ангели няма
да влязат с нас. Дрехата на правдата се омърсява с греховете на света.
Тогава нечестивите се подиграват,
демоните на мрака се подиграват на
светите ангели, а небето плаче поради срама, причинен на красивото
име на Исус. Никога не трябва да си
позволяваме да се оставяме да бъдем хванати в този капан!
„Дечица мои, това ви
пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши
някой, имаме Ходатай
при Отца, Исуса Христа
праведния” (1 Йоан 2:1).
Някои може да са били
уловени в капан от врага.
Подобно на перцето, преди
да можем отново да седнем
заедно с Христос на небесни места, петното на вина
трябва да се измие чрез
Неговата собствена скъпоценна кръв и Слънцето
на правдата трябва отново
да огрее в сърцата ни със
своите животворящи лъчи.
Тогава, молейки се в Духа,
отново се извисяваме в небесната светлина, над света и греха.
„Така че който мисли, че стои,
нека внимава да не падне” ; но „Господ е силен да го направи да стои”
(1 Коринтяни 10:12; Римляни 14:4).
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