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ВИЗИЯ 

В условията на такъв технологи-
чен напредък се оказва, че живеем 
в един силно визуализиран свят.

Така например в момента има 
електронен микроскоп на цена от 
27 милиона долара—със способност 
да направи изображение с резолю-
ция до половината от ширината на 
един водороден атом. 

През 2018 ще излезе нов косми-
чески телескоп на стойност от 8.8 
милиарда долара—при което за 
него се вярва, че е 100 пъти по-мо-
щен от Хъбъл.

Когато говорим за способността 
през последните 25 години да се 
намира и изтегля статистика и ре-
левантно знание по буквално всяка 
тема, информационната ера в ли-
цето на световната мрежа предос-
тавя множество данни пред погле-
да ни, при това с набиране на само 
няколко клавиша. 

И така, някои твърдят, че тази ера 
отстъпва в момента пред „Ерата на 
преживяването”—един нов етап, 
който отново се базира на голяма 
визуализираност, която този път се 
постига с мобилна свързаност и ре-
волюционен прогрес в технология-
та на фотоапаратите.

Духовно приложение
Несъмнено голямо благослове-

ние е да виждаш възможно най-
прецизно физическото царство 
и да имаш достъп до адекватна 
информация. Но колко по-ценно 
е да имаш духовно зрение: „И да 
просвети очите на сърцето ви, за да 
познаете, каква е надеждата, към 
която ви призовава, какво е богат-
ството между светиите на славното 
от Него наследство, и колко превъз-
ходно велика е силата Му към нас 
вярващите - сила, която е според 
действането на могъщата Негова 
мощ, с която подейства в Христа, 
когато Го възкреси от мъртвите и 
Го постави да седне от дясната Си 

страна на небесата, далеч по-горе 
от всяко началство и власт, сила и 
господство, и всяко име, с което се 
именуват, не само в тоя свят, но и в 
бъдещия. И всичко покори под но-
зете Му, и постави Го да бъде глава 
над всичко за църквата, която е Не-
гово тяло, изпълнено с пълнотата на 
Този, Който изпълнява всичко във 
всички.” (Ефесяни 1:18–23).

В този брой на Вестител на Ре-
формацията ще разгледаме важ-
ността на това как от всеки един от 
нас самостоятелно, като и от всич-
ки заедно се очаква да не гледаме 
на видимите неща—но по-скоро на 
невидимите, онези неща, които са 
вечни (2 Коринтяни 4:18).

Чрез Писанието имаме достъп до 
скрити тайни, които са разкрити 
чрез пророчеството. Също така по-
лучаваме прозрение, за да разгра-
ничаваме доколко благонадеждни 
са нещата около нас, понеже Исус е 
казал, че следва да познаваме хора-
та по плодовете им (Матей 7:20). И 
преди всичко, с помощта на Божи-
ето слово можем да видим в какво 
конкретно се изразяват личните ни 
духовни недостатъци, особено след 
като закупим и приложим колурия, 
който се продава от Верния Свиде-
тел на лаодикицийците: „Колурият 
е онова духовно прозрение, което 

ще ви помогне да видите уловките 
на Сатана и да ги избягвате, да раз-
познавате греха и да се отвращавате 
от него, да виждате истината и да й 
се покорявате.” 1

Чрез вяра можем да видим как 
нашият всемогъщ Посредник се 
застъпва за нас в светая-светих на 
небесното светилище —в помощ на 
всички, които се залавят сериозно 
за силата Му, за да бъдат победите-
ли. „Защото нашата борба не е сре-
щу плът и кръв, но срещу началства-
та, срещу властите, срещу духовните 
сили на нечестието в небесните мес-
та. Затова вземете Божието всеоръ-
жие, за да можете да противостоите 
в злия ден и, като надвиете на всич-
ко, да устоите” (Ефесяни 6:12, 13).

„Всички, които участват актив-
но в Божието дело, със старанието 
да разкрият измамите на злия и да 
представят Христос пред хората, ще 
успеят да споделят свидетелството 
на Павел, в което той казва, че слу-
жи на Господа с всяко смиреномъ-
дрие, с много сълзи и в много изку-
шения.

„Сатана връхлетя Христос с най-
яростните и най-фините си изку-
шения, но бе отблъскван при всеки 
един конфликт. Тези битки бяха из-
воювани в наша полза; тези победи 
правят възможно за нас да бъдем 
победители. Христос ще даде сила 
на всички, които я търсят.” 2

Нека търсим именно това. Амин!

Библиография
1 Свидетелства, том 5, стр. 233.
2 Великата борба, стр. 510.
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Телескопът Хъбъл
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СВЕЩЕНИЧЕСКОТО ЗВАНИЕ
 НА  ВЯРВАЩИТЕЛ. Бауер

Обещания към един 
народ

Сравнявайки условията на но-
вия завет с тези на стария, ста-
ва ясно, че целта, визирана  във 
всеки един от заветите, е една и 
съща. Старият казва: „Ако слуша-
те гласа Ми”; новият казва: „Ще 
положа законите Си в ума им и ще 
ги напиша на сърцата им.” Всеки 
един от заветите ни препраща 
към Божия закон. И двата имат 
за цел святост, както и всички 
награди на святостта. При сключ-
ване на завета при Синай на Из-
раел бе казано: „Вие видяхте що 
сторих на египтяните, а как носих 
вас на орлови крила и доведох 
ви при Себе Си. Сега, прочее, ако 
наистина ще слушате гласа Ми и 
ще пазите завета Ми, то повече 
от всичките племена вие ще бъ-
дете Мое собствено притежание, 
защото Мой е целият свят; и вие 
ще Ми бъдете царство свещеници 
и свет народ. Тия са думите, които 
трябва да кажеш на Израил” (Из-
ход 19:4–6).

Реално именно това предста-
вляват хората от народа, принад-

лежащ на Бога—„царско свещен-
ство, свята нация, особен народ” 
(1 Петър 2:9).

Призовани да излязат
Бог е казал: „Ако наистина слу-

шате гласа Ми и пазите завета Ми 
. . . вие ще Ми бъдете царство све-
щеници.” Но те никога не станаха 
царство свещеници. Само едно 
племе, а именно левиевото, може-
ше да извършва служба, свързана 
със светилището, а от това племе, 
само едно семейство, а именно се-
мейството на Аарон, беше, което 
можеше да свещенодейства.  

Въпреки това, тези, които са 
наистина Божии деца чрез вяра 
в Христа Исуса, са „царско све-
щенство”, а именно „при Когото, 
идвайки, като при жив камък, 
от човеците отхвърлен, а от Бога 
избран и скъпоценен, и вие, като 
живи камъни, се  съграждате в 
духовен дом, за да станете свято 
свещенство,  да принасяте духов-
ни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа” (стихове 4, 5).

Именно това обеща Бог на ев-
рейската нация при Синай, но те 

не достигнаха никога до тази цел, 
тъй като не пазиха Неговия завет 
на вяра— наместо това те избраха 
да се доверят на собствената си 
сила.

Именно поради тази причина 
Бог призова народа Си да излезе 
от Египет. Те бяха „призовани да 
излязат” и така образуваха църк-
вата на живия Бог, понеже гръц-
ката дума, която се превежда в 
типичния случай като ”църква”, 
означава буквално „призован да 
излезеш”.

Бог призовава хора, които да из-
лязат от света, за да могат да бъдат 
„духовен дом, свято свещенство”, 
при което Неговото присъствие в 
тях ги прави „избран род, царско 
свещенство, свята нация, особен 
народ” (стих 9) и те възвестяват 
„превъзходствата на Този, Който 
ви призова от тъмнината в Своята 
чудесна тъмнина”, понеже Този, 
Който живее в тях, се излъчва от 
тях.

Апостол Павел отправя предиз-
викателството: „Така всеки човек 
да ни счита за Христови служи-
тели и настойници на Божиите 
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тайни”  (1 Коринтяни 4:1). „Но във 
всичко биваме одобрени, като 
Божии служители, с голяма твър-
дост, в скърби, в нужди, в утесне-
ния”  (2 Коринтяни 6:4).

Ясно става, че това беше целта 
на Бога, когато призова Израел 
да излезе от Египет,  като се има 
предвид идентификацията, която 
им даде като „Мое специално при-
тежание повече от всички народи” 
(Изход 19:5).

Скиния, която е предмет 
на упрек

Докато израелтяните все още ла-
геруваха пред Синай, Господ каза 
на Мойсей да се разпореди пред 
тях да донесат принос от злато, си-
тимово (акациево) дърво, различ-
ни видове кожи, фин лен (висон), 
както и други материали, като 
каза: „ Да Ми направят светилище, 
за да обитавам между тях” (Изход 
25:8).

Колко странно, че всевишният 
Бог, Който „не обитава в ръкот-
ворени храмове” (Деяния  7:48; 
17:24), моли слаби простосмъртни 
да Му изградят дом, за да обитава 
между тях! Каква беше причина-
та за това? Отговорът е прост; те 
имаха прекалено високо мнение 
за себе си.

Господ заяви: „Обрежете, про-
чее, краекожието на сърцето си 
и не бъдете вече коравовратни” 
(Второзаконие 10:16).

Очевидно хората били прека-
лено себедоволни, за да направят 
място за Бога, така че Той да може 
да обитава в телата им, като упра-
влява всяка тяхна мисъл и дейст-
вие — понеже Бог обитава у скром-
ния и смирен човек.

Тъй като Бог не желаеше да ги 
отхвърли, вместо това Бог изяви 
присъствието Си сред тях по за-
бележителен начин, надявайки се 
най-накрая да ги привлече напъл-
но към Себе Си. Ако бяха повярва-
ли, нямаше да се нуждаят от това 
светилище повече, отколкото се 
нуждаеше и Авраам.  Основното 

нещо в него—както и за да съхра-
нява същото това нещо, за кое-
то светилището беше специално 
изградено—бе моралният закон, 
плочите на завета. Но децата на 
Израил трябваше да имат този 
закон в самите себе си: „И явявате 
се, че сте Христово писмо, произ-
лязло чрез нашето служение, на-
писано, не с мастило, но с Духа на 
живия Бог, не на плочи от камък, 
но на плочи от плът - на сърцето.” 
(2 Коринтяни 3:3).

В такъв случай те би трябвало да 
имат свидетелството в самите себе 
си; самите им тела щяха да бъдат 
скинията на свидетелството, а те 
щяха да бъдат свидетели за Бога.

Затова  „Скинията на свидетел-
ството беше с бащите ни в пусти-
нята, според както заповяда Онзи, 
Който каза на Мойсей да я на-
прави по образа, който бе видял” 
(Деяния 7:44). Фактът, че това 
свидетелство беше в онази сграда, 
вместо да бъде в сърцата на хората, 
го превърна в постоянно свидетел-
ство против тях, свидетелство за 
тяхната невярност.   Колко жалко 
е, когато Бог може да обитава сред 
един народ, само ако те Му изгра-
дят дом!

„Защото е известно, че наши-
ят Господ произлезе от Юдовото 
племе, относно което племе Мой-
сей не каза нищо за свещеници” 
(Евреи 7:14).

Въпреки това, както вече отбе-
лязахме,  „когато излезе Израил 
от Египет, Якововият дом из люде 
другоезични, Юда стана светили-
ще на Бога, Израил Негово владе-
ние”  (Псалм 114:1, 2).

Първоначалното намерение 
беше целият Израил да бъдат Гос-
подно светилище, точно както е и 
сега. Ограничаването на службата 
в светилището до левиевото пле-
ме беше постоянно напомняне за 
неверността на народа, което им 
попречи да получат Божията пъл-
нота —а въздигането на Христос от 
юдовото племе не бе нещо ново, а 
изява на това, което е било от на-

чало.  
От скинията, изградена от чо-

веци, следва да се научат няколко 
важни урока, тъй като Бог никога 
не разпорежда да се прави нещо 
напразно. Ревнивата грижа, която 
Бог проявяваше за Своето обита-
лище, беше един от главните уро-
ци, но наред  с това имаше и много 
неща, които не можеха да бъдат 
преподадени чрез тази сграда, по-
ради простата причина че нещо 
безжизнено никога не би могло да 
покаже активността на нещо, кое-
то има живот в себе си.

Реалното Божие обиталище се 
премества от само себе си и се за-
действа от Неговата мисъл, докато 
този дом трябваше да се носи от 
хора. От Божия престол изтича 
поток на жива вода (Откровение 
22:1), както бе показано при Си-
най; но в скинията на Мойсей не се 
виждаше нищо подобно. Правил-
ното място на Божия закон като 
основа на Божия престол беше 
указано—и този момент не трябва 
да ни убягва, тъй като трябва да 
бъде във всяко сърце, в което оби-
тава Бог.

Исус каза: „Драго Ми е, Боже 
Мой, да изпълнявам Твоята воля; 
Да! законът Ти е дълбоко в сърце-
то Ми” (Псалм 40:8).

Светила в един помрачен 
свят, съдове за употреба 
от Господаря

Апостол Петър дава едно въз-
действащо свидетелство за това 
какъв е нашият дълг към света. 
Четем в 1 Петър 2:9–12:  „Вие 
обаче сте избран род, царско 
свещенство, свята нация, особен 
народ; люде, които Бог придоби, 
за да възвестява превъзходства-
та на Този, Който ви призова 
от тъмнината в Своята чудесна 
светлина: вие, които някога не 
бяхте народ, а сега сте Божий на-
род, не бяхте придобили милост, 
а сега сте придобили. Възлюбе-
ни, умолявам ви, като пришел-
ци и чужденци на света, да се 
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въздържате от плътски страсти, 
които воюват против душата; да 
живеете благоприлично между 
езичниците, тъй щото, относно 
това, за което ви одумват като 
злодейци, да прославят Бога във 
времето, когато ще ги посети, по-
неже виждат добрите ви дела.” 

„Жертви на Бога са дух съкру-
шен; сърце съкрушено и разка-
яно, Боже, Ти няма да презреш” 
(Псалм 51:17).

Съкрушеното и каещо се сърце 
е това, което е счупено на парчета 
и смляно. Не е от кой-знае каква 
стойност, нали? За какво ли го 
бива? За нищо. Именно за това 
то присвоява Христос за себе си, 
Който е от безкрайна стойност, 
жертва, която е винаги прием-
лива за Бога.  Без да има нищо в 
себе си, то се доверява изцяло на 
Христос. Той е гарантът на новия 
завет, така че когато дойде, ще 
каже: „Съберете Ми Моите све-
тии, които направиха с Мен за-
вет с жертви” (Псалм 50:5).

За Божието царско свещенство 
е наложително да бъдат чисти, 
когато се ангажират в Господна-
та служба—която е едно посто-
янно служене—подобно както 
беше и за свещениците в мина-
лото. Четем: „И какво споразу-
мение има Божият храм с идо-
лите? Защото ние сме храм на 
живия Бог, както рече Бог: „Ще 
се заселя между тях и между тях 
ще ходя; и ще им бъда Бог, и те 
ще Ми бъдат люде“. Затова - „Из-
лезте изсред тях и отделете се“, 
казва Господ, „и не се допирайте 
до нечисто“; и „Аз ще ви приема, 
и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми 
бъдете синове и дъщери“, казва 
всемогъщият Господ.” (2 Корин-
тяни 6:16–18).

Умити в кръвта на Агнето
Паслмистът бе добре запознат 

с обичая на свещениците да се 
измиват на умивалника, преди 
да отидат при олтара.  И така той 
казва: „Ще измия в невинност 

ръцете си; така ще обиколя ол-
тара Ти, Господи, за да възглася 
с глас на хваление и да разка-
жа всички Твои чудесни дела” 
(Псалм 26:6, 7).

Ето едно умиване, което е 
ефективно.

Умиване в невинност—как се 
постига? Има един-единствен 
извор на невинност, а именно 
„скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и 
пречист” (1 Петър 1:19).

Можем да знаем, че се умиваме 
в този извор и намираме очис-
тване, като вярваме в Словото на 
Господа.  

Христос даде Себе Си за църк-
вата, „за да я освети, като я е 
очистил с водно умиване чрез 
словото” (Ефесяни  5:26). Под 
черта се указва “умивалник” за 
думата „умиване”. Версията в 
превод от Крал Яков предава 
това като „кръщение”, показвай-
ки какво се символизира с уми-
валника в земното светилище.  
Някои версии предават това като 
„очистени с водна баня в Слово-
то”.  Ако вярваме в Словото, има-
ме свидетелството на Духа.

Дано разберем нашето призва-
ние и да се извисим до цялостно 
служене на Бога!

Принос на разумно 
служене

Вдъхновеният призив проз-
вучава към всеки един от нас: 
„Моля ви, братя, поради Божи-
ите милости, да представите 
телата си в жертва жива, свята, 
благоугодна на Бога, като ваше 
духовно служене” (Римляни 
12:1).

„Не знаете ли, че сте храм на 
Бога, и че Божият Дух живее във 
вас? Ако някой развали Божия 
храм, него Бог ще развали; за-
щото Божият храм е свят, който 
храм сте вие” (1 Коринтяни 3:16, 
17).

„Нима не знаете, че вашето 
тяло е храм на Светия Дух, който 

е във вас, когото имате от Бога? 
И вие не сте свои си, защото сте 
били с цена купени; затова про-
славете Бога в тялото си и в духа 
си, които са Божии”  (1 Коринтя-
ни 6:19, 20).

„И тъй, като отхвърлите всяка 
злоба, всяка лукавщина, лице-
мерие, завист и всяко одумване, 
пожелавайте като новородени 
младенци, чистото духовно мля-
ко, за да пораснете чрез него към 
спасение, ако сте опитали, „че 
Господ е благ;“при Когото ид-
вайки, като при жив камък, от 
човеците отхвърлен, а от Бога 
избран и скъпоценен, и вие, като 
живи камъни, се съграждате в 
духовен дом, за да станете свето 
свещенство, да принасяте ду-
ховни жертви, благоприятни на 
Бога чрез Исуса Христа.” (1 Пе-
тър 2:1–5).

Как можем да останем 
като това свято 
свещенство?

„Само чрез постоянна бдител-
ност и сериозна молитва, приме-
сени с вяра, можем да съхраним 
своя особен (специален), свят 
характер като синове и дъщери 
на Бога. „Далеч по-лесно е да из-
повядваш и да вземаш решения, 
отколкото да изпълняваш. Подоб-
но на древния Израил мнозина 
встъпват в завет, че ще се прилеп-
ват към Господа и ще Му служат 
, скоро след което забравят това, 
в което са се врекли, и се присъ-
единяват към безбожните в пре-
следване на земна печалба или 
удоволствие.  Самите ние трябва 
да бдим ревностно, да не би да 
си тръгнем от Господа. „Защото, 
ако ония не избегнаха наказа-
нието, като презряха този, който 
ги предупреждаваше на земята, 
то колко повече не ще избегнем 
ние, ако се отървем от Този, Кой-
то предупреждава от небесата!” 
(Евреи 12:25). Благословенията и 
привилегиите, които ползваме, 
ни поставят под тържествено за-
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дължение да развиваме тези да-
рове за слава на нашия Създател. 
Те следва да вдъхновят в сърцата 
ни любов към Бога и една сериоз-
на решителност да се покоряваме 
на Неговите изисквания. Нека не 
ставаме самоуверени или дръзки, 
но по-скоро да се боим, да не би, 
като ни е оставено обещание да 
влезем в Неговата почивка, някои 
от нас да се покажат недостатъчни 
за него.

„Причината за слабостта на Из-
раил се състои в отстъплението 
им от Бога чрез непослушание 
на Неговите заповеди. Причина-
та за слабостта и отстъпничест-
вото на съвременния Израил е, 
че пренебрегват да се покорят на 
божествения закон. Бог изисква 
от цялото човечество послушание 
на Своите заповеди. Целият свят 
ще бъде съден от моралния закон 
според възможността, с която все-
ки е разполагал, за да се запознае 
с него, било по силата на разума, 
по традиция или чрез писаното 
слово.  

„Божието слово е духовно. То 
разбира най-тайните ни мисли, 
намерения и мотиви. Преценка-
та, волята и чувствата трябва да се 
контролират от неговите предпи-
сания.  Неговите принципи изис-
кват любов към Бога и човека; без 
тази любов една външна съгласу-
ваност няма да бъде приемлива. 
Този закон е стандартът за хрис-
тиянски характер. Подобно на 
правдоподобно огледало той раз-
крива на човешките деца дефе-
ктите  в техния морален характер. 
Той ги прави бдителни против из-
кушения. Той ги учи да бъдат точ-
ни в преценка и коректни в духов-
на проницателност. Божият закон 
е свят, праведен и добър. Когато 
животът ни се съобразява с този 
стандарт, ние сме щастливи.  

„Господ търсеше постоянно как 
да внуши на древния Израил за-
дължението им да се покоряват 
на Неговия закон; и тези думи на 

предупреждение и укор се при-
лагат с много по-голяма сила за 
настоящото поколение, тъй като 
нашата светлина и привилегии 
са по-големи от тези на Израил. 
Виждаме как незачитането на 
Божиите изисквания докара се-
риозни проблеми на израилевия 
народ и накрая последва в цялост-
ното им отделяне от Него.

Тяхната тъжна история трябва 
да е урок за нас относно това, че не 
трябва да се позволява на нищо да 
конкурира Бог в нашите чувства. 
Само Той може да даде покой и 
мир, и щастие на душата. Само 
Бог има право на върховната ни 
любов, на цялото ни доверие. Той 
трябва да е обектът на нашата 
благодарност и обожание, на на-
шето благоговение и безспорно, 
невъзмутимо подчинение.  Ако не 
успеем да Го обичаме с цяло сър-
це, ние Го ограбваме от дължимо-
то Му служене.” 1

„Вярващият в Христос е посве-
тен на висока и свята цел. Пред 
служенето на царското свещен-
ство славата на Аароновото све-
щенство избледнява. Призован по 
Божието намерение, отделен чрез 
божествената благодат, облечен 
с Христовата праведност, напоен 
със Светия Дух, принасящ жертви 
на съкрушено и каещо се сърце, 
истинският вярващ е реален пред-
ставител на Изкупителя. На такъв 
поклонник Бог гледа със задовол-
ство. Той ще остави светлината Си 
да огрее в кътчетата на ума и ду-
шевния храм на хората, когато им 
липсва мъдрост, ще отиде в тяхна-
та стаичка за молитва, когато мо-
лят за мъдрост Този, Който дава 
на всички щедро, без да укорява 
и упреква. Обещанието е: „Ще му 
се даде. Но да иска с вяра, без да 
се съмнява ни най-малко; защо-
то който се съмнява, прилича на 
морски вълни, които се тласкат 
и блъскат от ветровете” (Яков 1:5, 
6). Христос даде Себе Си в залог, 
че ще бъде наш заместник и га-

рант, така че Той не пренебрегва 
никого. От Неговото послуша-
ние произтича един неизчерпаем 
фонд на съвършено послушание. 
На небето Неговите заслуги, Не-
говото себеотричане се ценят като 
тамян, който се предлага към мо-
литвите на Неговия народ. Когато 
искрените смирени молитви на 
грешника се възнесат към Божия 
престол, Христос примесва с тях 
заслугите на Своя живот на съвър-
шено послушание. Молитвите ни 
стават благоуханни от този тамян. 
Христос даде Себе Си в залог, че 
ще ходатайства в наш интерес, 
както и че Отец винаги слуша 
Своя Син. Тогава, молете се, без да 
преставате; със сигурност ще дой-
де отговор.

„Но нека кажа като предупреж-
дение: „Ако в сърцето си [някой 
човек би] погледнал благоприят-
но на неправда, Господ не би [го] 
послушал” (Псалм 66:18).

„Проявете твърдо, неотклонно 
доверие в Бога. Бъдете винаги ве-
рни на принципа. Не се колебайте 
и не бъдете нерешителни; говоре-
те решително това, което знаете, 
че е истина, а оставете последи-
ците  на Бога. Имайте предвид, че 
Бог изпитва искреността на ваше-
то желание. Вярвайте в словото на 
Бога и никога не преставайте да 
представяте настойчиво молбите 
си пред Неговия престол с освете-
но, свято дръзновение. „Човеците 
трябва всякога да се молят, а не да 
отслабват” (Лука 18:1). С предпи-
сание и пример дръжте стандарта 
издигнат. Бог ще направи вашето 
свидетелство по своята истинност 
и реалност  мощно в силата на 
идния живот. Господното слово 
ще бъде в устата ви като истина и 
правда.” 2

Нека това е нашата опитност! 
Амин.
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1 Знамения на времето,9. юни, 
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ПРАВОМЕРНИ 
ДАРОВЕ
ОТ НЕВЯРВАЩИЯ СВЯТ

Компилация от Библията 

и Духа на пророчеството

Как би следвало да постъпи една религиозна организация, когато ѝ се предоставя 
законно, легитимно освобождаване от данъчно облагане? Наличен ли е прецедент     

в историята за подобни предимства?

Урок от Неемия
„Тогава царят ми каза: За какво 

правиш прошение? И помолих 
се на небесния Бог” (Неемия 2:4).

„В този кратък момент на мо-
литва към Царя на царете, Нее-
мия насъбра кураж да каже на 
Артаксеркс за желанието си да 
бъде освободен за известно вре-
ме от задълженията си в дворе-
ца, като помоли за пълномощие 
да изгради запустелите места на 
Ерусалим, за да го направи още 
веднъж силен и защитен град. 
Отговорът на тази молба беше от 
съществено значение за еврей-
ската нация. Неемия заявява: „И 
царят ми разреши всичко, поне-
же добрата ръка на моя Бог беше 
над мене”  (стих 8). . . 

„Молбата му към царя бе по-
срещната толкова благосклонно, 
че Неемия се осмели да поиска 
дори допълнително съдействие. 
За да придаде достойнство и ав-
торитетност на своята мисия, 

както и да направи защитено пъ-
туването, той помоли за охрани-
телен ескорт. Той получи писма 
от царя към областните управи-
тели отвъд Ефрат, територията, 
през която се налагаше да мине 
на път към Юдея; и той получи 
също така писмо до пазителя на 
царското бранище в ливанската 
планина, в което царят се раз-
порежда да осигури всичката 
необходима дървесина. И за да 
няма основания за оплакване, 
че изисква повече, отколкото е 
разпоредено в поръчението, Не-
емия внимателно поиска да се 
дефинират ясно привилегиите и 
правомощията, които му се пре-
доставят . . . 

„Неемия не зависеше от неси-
гурност. Той изиска средствата, 
които му липсваха, от тези, кои-
то можеха да ги подарят. Гос-
под е все още готов и желаещ 
да подвижва сърцата на тези, 
които притежават Неговите бла-

га, в полза на делото на истина-
та. Тези, които работят за Него, 
следва да се възползват от помо-
щта, която Той подбужда някои 
хора да предоставят.  

Тези дарове може да отворят 
пътища, по които светлината 
на истината да отиде до много 
игнорирани земи. Възможно 
е дарителите да нямат вяра в 
Христа, нито да са запознати 
със Словото му; но от това не 
следва, че трябва да се отхвър-
лят даренията им.” ¹

Правилно ли е да 
се възползваме 
от правомерно 
освобождаване от 
данъчно облагане?

„Над нас са тържествени, сери-
озни времена и смущенията ще 
нарастват до края на времето. 
Възможно е в тези неща да има 
момент на отдих, но той няма 
да се задържи за дълго. Трябва 
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да напиша писма, които да оти-
дат при следващата ми поща до 
Батъл Крийк. Братята ни там 
не гледат на всичко в правилна 
светлина. Действията, които са 
предприели за плащане на да-
нъците за имота на Sanitarium 
и Tabernacle, изявяват ревност 
и съвестност, които по никакъв 
начин не са нито мъдри, нито ко-
ректни. . . . Нека тези хора про-
четат книгата Неемия със сми-
рени сърца, докоснати от Светия 
Дух и погрешните им идеи ще се 
променят, при което ще се ви-
дят правилни принципи и ще 
се промени редът на нещата, 
който е в момента. Неемия се 
помоли на Бог за помощ и 
Бог чу молитвата му. Господ 
подейства на езически царе, 
за да му окаже помощ. Когато 
враговете му работеха ревностно 
срещу него, Господ работеше 
чрез царе, за да проведе намере-
нието Си и да отговори на мно-
гото молитви, които се издигаха 
пред Него за помощта, от която 
толкова много се нуждаеха. . . .

„Докато сме на този свят, има-
ме едно специално дело, което 
да извършим за света; вестта на 
предупреждение трябва да отиде 
до всички държави, езици и на-
роди.  

„Господ не повлиява работни-
ците Си така, че да поемат по та-
къв път, който би докарал преж-
девременно времето на скръб. 
Нека не изграждат разделителна 
стена между себе си и света, за-
стъпвайки собствените си идеи 
и представи.  В момента сред нас 
се наблюдава твърде много по-
добно поведение. Вестта на пре-
дупреждение не е достигнала до 
много хора в големите градове, 
които са в непосредствена бли-
зост до нас, така че да се пребро-
ява Израил не е дело по Божие 
нареждане. Докато сме на света 
и Божият Дух се бори със света, 
ние следва да получаваме, както 
и да даваме услуги. Ние следва 
да предаваме на света светли-
ната на истината, както е пред-
ставена в Свещените писания, 
а също следва да получаваме от 
света това, което Бог ги подбуж-
да да извършат в полза на Не-

говото дело. Господ все още 
подвижва сърцата на царе и 
управници в полза на Своя 
народ, така че подобава на 
тези, които са дълбоко за-
интересовани от въпроса за 
религиозната свобода, да не 
отсичат предимствата, нито 
да се оттеглят от помощта, 
която Бог е подбудил хората 
да предоставят за напредъка 
на Неговото дело.  В Божието 
слово откриваме примери точно 
по този въпрос. Персийският цар 
Кир направи изявление по цяло-
то си царство и го изготви в пис-
мен вид. . . [Ездра 1:2, 3] Дарий 
издава втора заповед за съгра-
ждане на Господния дом, която 
се докладва в шестата глава на 
Ездра. Господ Бог на Израил е 
положил даровете Си в ръцете 
на невярващи, но те следва да се 
употребят в полза на делата, кои-
то трябва да се извършат за един 
паднал свят. Посредниците, чрез 
които идват тези дарове, може 
да отворят възможни канали, 
през които да премине истината. 
Възможно е да не са съпричаст-
ни на делото, нито да имат вяра 
в Христос, нито практичен опит 
с Неговите слова; но техните да-
рове не се отхвърлят по тази при-
чина.  

„Много е странно, че някои от 
нашите братя чувстват за свой 
дълг да доведат до такъв ред 
на нещата, който да обвързва 
средствата, които Бог желае да 
се освободят. Бог не им е възло-
жил отговорността да влизат в 
сблъсък с властите и органите 
на света по този въпрос. Въздър-
жащата ръка на Бога все още не 
се е оттеглила от земята.  Нека 
ръководителите в делото чакат 
за благоприятни случаи, да се 
скрият в Христа и да се предви-
жват и работят с голяма мъдрост. 
Нека бъдат мъдри като змии и 
незлобливи като гълъби. Ня-
колкократно ми се показва, 
че можем да получим далеч 
повече облаги, отколкото 
получаваме, да ги запозна-
ем с нашата работа и да им 
дадем възможност да извър-
шат онези неща, за които е 
наша привилегия да им вну-

шим да ги извършат за на-
предъка на Божието слово.” 
²

Как да се отнасяме към 
обществеността

„Нашето дело е да изказваме 
истината с любов, а не да при-
месваме истината с неосветените 
елементи на човешкото сърце, 
говорейки такива неща, чието 
ухание разкрива духа на нашите 
врагове. Всички резки словесни 
атаки ще ни се върнат обратно в 
двойна мярка, когато силата се 
окаже в ръцете на онези, които 
могат да я употребят, за да ни на-
ранят и засегнат.  

„Постоянно ми се дава вестта, 
че не трябва да изговаряме нито 
дума, не трябва да публикуваме 
нито изречение, освен ако не е 
положително от съществено зна-
чение за указване на истината,  
което ще подбуди враговете ни 
срещу нас и ще ожесточи страс-
тите им. Не след дълго делото 
ни ще приключи и скоро върху 
нас ще дойде времето на небива-
ла скръб, за която си нямаме ни 
най-малка представа.  

„Писателите и говорителите 
сред нас трябва да научат, че 
най-висшите задължения на 
християнския живот включват 
отдаване на внимателно вни-
мание за съобразяване с вести-
те, изпратени ни от Бога. От 
съществено значение е да има-
ме познание за собствените си 
подбуди и действия, за да по-
стигаме постоянно подобрение 
в личен план.  Копнея да видя 
хора на отговорни постове да 
почувстват бремето, което пред-
ставляват самите те, така че да 
упражнят христовата учтивост 
и да говорят и пишат любезно. 
Господ желае работниците Му 
да представляват Него – вели-
кия Мисионер.  Изявата на рев-
ност и прибързаност винаги на-
нася щети.  Благоприличието, 
което е от критично значение 
за християнския живот, трябва 
да се учи ежедневно в учили-
щето на Христос. Този, който е  
невнимателен при изговаряне 
на думи или писане на публика-
ции, дисквалифицира себе си от 
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това да му се поверява свещеното 
дело,  което се пада на христовите 
последователи в настоящото вре-
ме. Тези, които практикуват воде-
нето на словесни атаки, формират 
навици, за които ще трябва да се 
покаят. Изпълнението по правил-
ния начин на всеки дълг, който е 
възложен на хората, на които е по-
верена свещена отговорност, из-
исква смирена молитва и основно 
изпитване на себе си и изучаване 
живота на Христос.  

„Хирургът, лекарят, учителят, 
консултантът има нужда да учи 
внимателно и старателно за начи-
на, по който да извърши работата, 
която е поверена в ръцете му. Кол-
ко повече тези, на които е повере-
на свещената отговорност да бдят 
за души, като хора, които трябва 
да дават отчет. . . 

„Ние трябва да изпитаме внима-
телно и самостоятелно собствени-
те си пътища и дух, за да видим по 
какъв начин вършим работата, да-
дена ни от Бога, която предполага 
съдбата на души. На нас почива 
най-висше задължение. Сатана е 
в готовност и изгаря от ревност да 
вдъхнови целия съюз от сатанин-
ски посредници, за да ги направят 
да се съюзят със зли човеци и да 
причинят на вярващите в истина-
та скоропостижно и сурово изпи-
тание. Всяка необмислена дума, 
изговорена от наши братя, ще се 
използва от княза на тъмнината. 
Но аз бих искала да попитам: как 
така ограничени човешки съще-
ства си позволяват да говорят не-
внимателно и да изричат някои 
думи, които ще подбудят силите 
на ада срещу Божиите светии . . ?

„Невъзможно ще ни е да избег-
нем трудностите и страданието. 
Исус каза: „Горко на света зара-
ди съблазните, понеже е невъз-
можно да дойдат съблазните; но 
горко на онзи човек, чрез когото 
идва съблазънта!’ (Матей 18:7). 
Но тъй като съблазните ще дой-
дат, трябва да бъдем внимателни 
да не предизвикваме естествения 
темперамент на онези, които не 
обичат истината, чрез необмис-
лени думи и проява на нелю-
безен дух. Истината действа от 
любов и пречиства душата. При-
вилегия и дълг на всяко Божие 

дете е да разполага с  духовни 
способности за разбиране.

„Ако сме чеда на светлината, от 
нас се очаква да ходим в светли-
ната, както Христос е в светли-
ната, и да свидетелстваме пред 
света, пред ангели и пред хора, че 
истината има сила да преобрази 
човешкия характер и да направи 
хората да представляват Христос.  
Нашето свидетелство трябва да 
бъде като това на Давид: „Твоята 
благост ме е направила велик” (2 
Царе  22:36). О, да имахме божест-
вена сетивна възприемчивост и да 
бъдем в състояние да оценим свя-
тата, свещена ефикасност на исти-
ната, която идваше от устните на 
Христа! О, да можеше сърцата на 
всички да бъдат трайно впечатле-
ни! . . .

„Подвеждащите измами, които 
са така широко разпространени 
и пленяват целия свят, трябва да 
бъдат разкрити. Полага се всяко 
възможно усилие  за прилъгване 
и примамване на души с изтънче-
ни разсъдъчни способности, за да 
бъдат отвърнати от истината към 
басните и да бъдат подготвени да 
приемат големи заблуди.  

„Но докато тези подлъгани души 
се отвръщат от истината към за-
блудата, не им изказвайте нито 
дума на критика. Потърсете начин 
да покажете на тези бедни, заблу-
дени души опасността, в която се 
намират, и се постарайте да им 
разкриете колко обидно и нараня-
ващо е тяхното поведение за Исус 
Христос;  но нека всичко става с 
жалостива нежност.

Чрез подходящ труд някои 
души, които са прилъгани от Са-
тана, може да бъдат възвърнати от 
неговата власт.

Но не ги упреквайте, нито ги ос-
ъждайте.

Да се осмива позицията, 
заета от онези, които са в за-
блуда, няма да отвори засле-
пените им очи, нито ще ги 
привлече към истината . . . 

Примерът на Христос
„Когато хората изгубят от 

поглед Христовия пример и 
не подражават на начина, по 
който Христос поучаваше, те 
стават самодоволни и изли-

зат да посрещнат Сатана със 
собствен вид оръжие.

Врагът добре знае как да обър-
не оръжието си към тези, които 
използват такова оръжие. Исус 
изказваше единствено думи на 
чиста истина и правда, . . . и по 
примера Си Той ни е дал един 
съвършен модел за вяра и прак-
тика.

„Ако някога народ се е нужда-
ел да ходи смирено пред Бога, то 
това е Неговата църква, Неговите 
избрани от това поколение/род/. 
Всички ние имаме нужда да оп-
лакваме тъпотата на интелекту-
алните си способности, липсата 
на оценяване на нашите приви-
легии и задължения. Нямаме 
нищо, за което да сме доволни от 
себе си. Ние нараняваме Господ 
Исус Христос чрез нашата ряз-
кост, чрез словесните си атаки, 
които са нехристоподобни. Има-
ме нужда да станем съвършени 
(„цялостни”) в Него. Истина е, че 
имаме заповед „извикай силно, 
не се щади, издигни гласа си като 
тръба и изяви на народа Ми без-
законието им и на Якововия дом 
греховете им” (Исая 58:1). Тази 
вест трябва да бъде дадена. Но до-
като трябва да се даде, трябва да 
внимаваме да не водим словесна 
престрелка, да не бомбардираме, 
нито да осъждаме тези, които ня-
мат светлината, която имаме ние.  
Не трябва да се престараваме, 
като водим тежки словесни прес-
трелки с католиците. Сред като-
лиците има мнозина, които са 
най-съвестни християни и които 
ходят в цялата светлина, която ги 
е огряла; така че Бог ще действа в 
тяхна полза.

„Тези, които са имали голе-
ми привилегии и възможности 
и които не са успели да развият 
своите физически, умствени и 
морални сили, но са живели, за 
да угодят на себе си и са отказа-
ли да понесат своите отговорно-
сти, са в по-голяма опасност пред 
Бога, отколкото онези, които са 
в заблуда по доктриналните точ-
ки, но се стараят да живеят така, 
че да вършат добро на другите в 
съответствие с познанието, което 
имат.  Не критикувайте другите, 
не ги осъждайте. Като свободни 
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морални посредници под власт-
та на Бога, нашата отговорност и 
задължение не се ограничават до 
познанието, което реално прите-
жаваме, но до познанието, което 
сме можели и  е трябвало да при-
тежаваме, ако сме напредвали с 
вяра и сме придобили богат хрис-
тиянски опит, който да бъде съи-
змерим с нашите предимства. . . .

„Ако допуснем егоистични съ-
ображения, псевдо аргументи и 
псевдо извинения да ни отведат 
в покварено състояние на ума и 
сърцето, така че да не познаем 
пътищата и волята на Бога, ще 
бъдем далеч по-виновни от отяв-
ления грешник. Трябва да сме 
много внимателни да не осъжда-
ме онези, които пред Бога не са 
толкова виновни, отколкото сме 
ние. . . .

„Питате доколко е уместно да 
се приемат дарове от езичниците. 
Този въпрос не е изненадващ; но 
бих ви запитала: Кой е Този, Кой-
то притежава нашия свят? Кои 
са истинските собственици на 
домове и земи? Не е ли Бог?  Той 
разполага с изобилие в нашия 
свят, който е поставил в ръцете на 
хора, чрез които ръце гладният 
да получава храна, голият – об-
лекло, бездомният – дом.  Господ 
желае да подвижи светски хора, 
дори идолопоклонници, да дадат 
от изобилието си за подкрепа на 
Неговото дело, стига да подхо-
дим мъдро към тях и да им дадем 
възможност да извършат онези 
неща, които е тяхна привилегия 
да извършат. Това, което те биха 
ни дали, следва да тълкуваме като 
привилегия за нас да приемем.

„Би следвало да се запознаем с 
високопоставени хора и упраж-
нявайки мъдростта на змиите и 
незлобливостта на гълъбите, да 
можем да получим предимство от 
тях, понеже Бог желае да подви-
жи умовете им да извършат мно-
го неща в полза на Своя народ. 

Ако подходящите лица изложат 
пред тези, които разполагат със 
средства и влияние, нуждите на 
Божието дело в уместна светли-
на, тези хора може да извършат 
много за напредъка на Божието 
дело в нашия свят. Ние сме от-
странили от себе си привилегии, 
които можехме да имаме, тъй 
като сме избрали да стоим неза-
висими от света. Но не се налага 
да жертваме нито един принцип 
на истината, когато се възползва-
ме от всяка възможност да прид-
вижим напред Божието дело.  

„Господ желае людете Му да 
бъдат в света, но да не бъдат част 
от света.  

Те трябва да се стараят да изне-
сат истината пред високопоставе-
ните и да им дадат възможност 
да получат и да претеглят дока-
зателствата. Има мнозина, които 
не са просветени и информира-
ни, така че като личности имаме 
едно сериозно, тържествено и 
мъдро дело, което да извършим. 
Трябва да носим бреме за онези, 
които са високопоставени, като 
отидем с благодатната покана 
да дойдат на сватбеното търже-
ство.  Далеч повече би могло да се 
направи за високопоставените. 
Последната вест, която Христос 
даде на учениците Си, преди да се 
раздели с тях и да се възнесе, бе 
вестта да занесат евангелието на 
целия свят, при което тази вест 
бе придружена с обещанието за 
Светия Дух. Господ каза [Деяния 
1:8.] . . .

„Тези, които действат като 
съработници на Бога, 
са представители на 
Христос пред на-
шия свят и ще 
се смилят 
за из-
губе-

ните и ще понесат бремето за 
изкуплението на хората. Ако 
църквата не се събуди и застане 
на своя пост, Бог ще впише отго-
ворността за загубата на душите 
на тяхната сметка. Аз имам дъл-
бок интерес за напредъка на Бо-
жието дело.  

„От тези, които са Божиите из-
брани,  се изисква да умножават 
църквите на всяко място, където 
са успешни в довеждане на души 
до познание на истината. Но Бо-
жиите люде не трябва никога да 
се събират заедно в голяма общ-
ност, както направиха това в Ба-
тъл Крийк. Тези, които знаят как-
во означава да понесеш в себе си 
бремето за души, никога няма да 
сторят това, тъй като ще изпитват 
товара, който Христос понесе за 
спасението на хората.” ³     
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Свързана с политикатаОПАСНОСТТА 

Компилация от Библията и Духа на пророчеството с коментар на П. Д. Лаушевич

Най-накрая приключи ожес-
точената надпревара в избо-
рите през 2016 за президент 
на САЩ. За разлика от наши-
те избори, тези, сред които се 
съревноваваха за президент-
ския пост, участваше също и 
адвентният неврохирург Бен 
Карсън. След като в послед-
ствие отпадна от кандидатура-
та за Републиканската партия, 
Др. Карсън отдаде пълната 
си подкрепа на един от свои-
те конкуренти. Това накара 
много адвентисти, които пре-
ди това поддържаха делото на 
Бен Карсън, както и начина, 
по който насочи внимание-
то към адвентизма чрез де-
лото си в научната сфера, да 
последват примера му и да се 
включат в политиката. Дейст-
вието на Др. Карсън ни води 
повече от всякога допреди до 
един съществен въпрос по от-
ношение на християните и 
тяхното участие в политиката, 
особено в поддържане на една 

партия пред друга.*
Библията ни учи, че е не-

възможно за един истински 
християнин да обедини уси-
лията си с онези, които не са 
от нашата вяра. „Не се впря-
гайте заедно с невярващите; 
защото какво общение („дру-
гарски отношения”) имат 
правдата и беззаконието или 
какво общение („взаимност”) 
има светлината с тъмнината? 
и какво съгласие има Христос 
с Велиал? или какво съучас-
тие има вярващия с невярва-
щия? и какво споразумение 
има Божият храм с идолите? 
Защото ние сме храм на жи-
вия Бог, както рече Бог: "Ще 
се заселя между тях и между 
тях ще ходя; и ще им бъда 
Бог, и те ще Ми бъдат люде". 
Затова - "Излезте изсред тях и 
отделете се", казва Господ, "И 
не се допирайте до нечисто"; 
и "Аз ще ви приема, и ще ви 
бъда Отец, и вие ще Ми бъ-
дете синове и дъщери", казва 

всемогъщият Господ” (2 Ко-
ринтяни 6:14–18).

„Отделете се”
Вестта на третия ангел 

идентифицира една отличи-
телна група хора в последни-
те дни. „Тук е търпението на 
светиите: тук са тези, които 
пазят Божиите заповеди и 
вярата на Исуса” (Открове-
ние 14:12).

Но преди да можем да пре-
живеем истински стих 12, 
трябва да признаем важност-
та на стих 8: „И един друг ан-
гел следваше, казвайки: Пад-
на, падна великият Вавилон, 
който напои всичките народи 
с виното на своето разпалено 
блудстване.”

По-горе четем, че Бог казва 
да излезем и да се отделим—
при което сме предупредени 
да не се обединяваме в съюзи 
с невярващи: „Защото така 
ми говори Господ със силна 
ръка, и научи ме да не ходя в 

* Тук не става въпрос за гласуване 
по въпроси, които са от жизнено ва-
жно значение за нашите вярвания.

В целия текст акцентите са добавени
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пътя на тия люде, като каза: 
Да не наречете съюз всич-
ко, което тия люде наричат 
съюз, и да не се боите от това, 
от което те се боят, нито да се 
плашите” (Исая 8:11, 12).

Предупреждението във 2 
Коринтяни 6:14 е приложи-
мо за много различни об-
стоятелства: „Апостол Павел 
заявява, че е невъзможно за 
Божиите деца да се съюзяват 
със светските: „Не се впря-
гайте несходно с невярващи” 
(2 Коринтяни 6:14). Това не 
касае единствено и само бра-
ка; всяка тясна връзка на до-
верие и партньорство с оне-
зи, които нямат любов към 
Бога или истината, е заложен 
капан.” ¹

Това включва дори парт-
ньорствата. „Думата „об-

щение” означава учас-

тие, партньорство. Бог си 
служи с най-въздействащи 
образи, за да покаже, че не 
трябва да има абсолютно 
никакъв съюз между свет-
ските страни/партии и оне-
зи, които търсят Христовата 
правда. Каква взаимност и 
общение може да има между 
светлината и тъмнината, ис-
тината и неправдата? Абсо-
лютно никаква. Светлината 
представлява праведността; 
тъмнината - неправедността. 
Християните са излезли от 
тъмнината в светлината. Те 
са облекли Христос и носят 
отличителния белег на исти-
ната и послушанието. Те се 
управляват от възвишените и 
свети принципи, които Хрис-
тос изяви в живота Си.” ²

Преди да може да бъдем 
приети като синове и дъщери 
на Бога, трябва да се отделим 
от света. „Затова излезте от-
сред тях и отделете се, казва 
Господ, и не се допирайте до 
нечисто; и Аз ще ви приема, 
и ще ви бъда Отец, и вие ще 

Ми бъдете синове и дъщери, 
казва всемогъщият Господ.”

„От Христовите последова-
тели се изисква да излязат 
от света, да се отделят и да не 
се допират до нечисто, и то-
гава имат обещанието, че са 
синове и дъщери на Всемогъ-
щия, членове на царското се-
мейство. Но ако от своя страна 
не се съобразят с условията, 
те няма и не могат да осъ-

ществят изпълнението на 
обещанието. Само едната 
изповед на християнство не е 
нищо в очите на Бога; но ис-
тинското, скромно, добровол-
но послушание на Неговите 
изисквания отличава децата, 
които са осиновени от Него, 
получателите на Неговата 
благодат, участниците на Не-
говото велико спасение. Тези 
хора са особени (специални), 
гледка за света, за ангели и за 
човеци. Техният особен, свят 
характер се отличава и ще ги 
отдели ясно забележително от 
света, от обектите на светска 
привързаност и похот.” ³

Защо? Апостолът обяснява 
с внушителен език: „Вие, пре-
любодейци и прелюбодейки, 
не знаете ли, че приятелство-
то със света е вражда спрямо 
Бога? И тъй, който иска да 
бъде приятел на света, става 
враг на Бога” (Яков 4:4). Ако 
не се отделим от света, то на-
шият отказ да се отделим от 
света представлява отделяне 
от Йехова, което ни прави Не-
гови врагове.

Кога правим тържествен 
обет да се отделим от 
света?

Какво бе първоначалното 
значение на обрязването? Бог 
„изиска от Авраам и потом-
ството му обрязване, което 
представляваше  кръгов про-
рез в плътта, като белег, че Бог 
ги е отрязал и ги е отделил 

от всички нации като Свое 
особено съкровище. Чрез този 
белег те правеха тържествен 
обет, че няма да се свързват 
чрез брак с други народи; 
понеже ако вършат това, ще 
изгубят благоговението си към 
Бога и Неговия свят закон и ще 
станат подобни на идолопок-
лонническите народи около 
тях. Чрез акта на обрязването 
те се съгласяваха тържествено 
да изпълнят от своя страна ус-
ловията на завета, направен с 
Авраам, да се отделят от всич-

ки народи и да бъдат съвър-

шени.  Ако Авраамовите пото-
мци бяха останали отделени от 
другите народи, те нямаше да 
бъдат съблазнени да приемат 
идолопоклонството. . . .

„Някои внимаваха да научат 
децата си на Божия закон; но 
много израилтяни се бяха на-

гледали на толкова много 
идолопоклонство, че има-

ха объркани представи за 
Божия закон. . . . Те роптаеха 
против Бога поради трудности-
те по пътя си и пожелаха да 
се върнат обратно в Еги-

пет.”⁴
Отделянето от други наро-

ди в старозаветни времена 
ясно означаваше отделяне 
от други църкви в новозавет-
ни времена. Господ заяви, че 
„необрязаният от мъжки пол, 
чието краекожие на плътта 
не е обрязано, тоя човек да 
се погуби измежду людете си, 
защото е нарушил завета Ми”  
(Битие 17:14). „Вие обаче сте 
избран род, царско свещен-
ство, свят народ, люде, които 
Бог придоби, за да възвестя-
ва превъзходствата на Този, 
Който ви призова от тъмни-
ната в Своята чудесна светли-
на”  (1 Петър 2:9).

Това отделяне е едно от усло-
вията за получаване на печата 
на живия Бог. 144-те хиляди „ 
са тези, които не са се осквер-
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нили с жени; понеже са дев-
ственици. Те са, които следват 
Агнето, където и да отива; те са 
били изкупени измежду чове-
ците за първи плодове на Бога 
и на Агнето” (Откровение 14:4).

Те обещаха да не сключват 
брак с други народи— и с това 
обещаха да бъдат съвършени, 
именно както Бог каза на Авра-
ам да бъде съвършен (Битие 
17:1 . Забележка: в оригинал 
думата, преведена на българ-
ски като „непорочен” е „съвър-
шен”).

Като християни, „вие имате 
пълнота в Него, Който е глава 
на всяко началство и власт. В 
него бяхте и обрязани с обряз-
ване не от ръка извършено, но с 
обрязването, което е от Христа, 
като съблякохте плътското тяло; 
погребани с Него в кръщението, 
в което бидохте и възкресени 
с Него чрез вяра в действието 
на Бога, Който Го възкреси от 
мъртвите” (Колосяни 2:10–12).

Кръщение
При кръщението земното ни 

естество—„старият човек”—
бива разпънато, когато умира-
ме за греха. „Или не знаете, че 
ние всички, които се кръсти-
хме да участваме в Исуса Хрис-
та, кръстихме се да участваме в 
смъртта Му? Затова, чрез кръ-
щението ние се погребахме с 

Него да участваме в смърт, тъй 
щото, както Христос биде въз-
кресен от мъртвите чрез слава-
та на Отца, така и ние да ходим 
в нов живот. Защото, ако сме се 
съединили с Него чрез смърт 
подобна на Неговата, ще се съ-
единим и чрез възкресение по-
добно на Неговото;

като знаем това, че нашето 
старо естество бе разпнато с 
Него, за да се унищожи тялото 
на греха, та да не робуваме вече 
на греха” (Римляни 6:3–6).

„Кръщението е най-тър-

жествено отричане от све-

та. Тези, които се кръщават в 
тройното име на Отец, Сина и 
Светия Дух, в самото начало на 
своя християнски живот, зая-
вяват публично, че са изоста-

вили служенето на Сатана 
и са станали членове на 
царското семейство, деца 
на небесния Цар.” ⁵

Също така това е обет да не 
сключваме брак с онези, които 
са извън вярата във вестта на на-
стоящата истина. „Жената е вър-
зана, докогато е жив мъжът й; но 
ако мъжът умре, свободна е да 
се омъжи за когото иска, само в 
Господа” (1 Коринтяни 7:39).

Тези, които не приемат на-
стоящата истина, се наричат 
невярващи. „Сестро моя, дръ-
зваш ли да не зачетеш тези 
прости и положителни напът-
ствия? Като Божие дете, по-
даник на Христовото царство, 
изкупена с Неговата кръв, как 
можеш да се свързваш с един, 
който не признава Неговите 
претенции, който не е управля-
ван от Светия Дух? Заповедите, 
които цитирах, не са човешко 
слово, но Божие. Дори и дру-

гарят, който си избрала за 
себе си,  да е достоен във 
всяко отношение (което 
не е), все пак той не е при-

ел истината за настоящото 
време; той е невярващ и 
небето ти е забранило да 

се съюзяваш с него. Не мо-
жеш, без да излагаш душата си 
на голям риск, да не зачетеш 
тази забранителна божествена 
заповед” ⁶  

Чрез кръщението душата за-
явява доброволно и тържест-
вено, че той или тя се отделя 
напълно от света в такъв сми-
съл, че не участва в никоя от 
греховните практики и обичаи 
на света.  

Как следва да се отнасяме към 
този тържествен обет („обрек”)? 
„Когато направиш обрек Богу, 
не се бави да го изпълниш, за-
щото Той няма благоволение в 
безумните; изпълни това, което 
си обрекъл” (Еклесиаст 5:4, 5).

Означава ли това, че не тряб-
ва да имаме никакъв съюз с оне-
зи, които не са от нашата вяра? 
Отговорът на този въпрос се 
намира в Христовата молитва 
към Неговия небесен Отец: „Не 
се моля да ги вземеш от света, 
но да ги пазиш от лукавия. Те 
не са от света, както и Аз не съм 
от света” (Йоан 17:15, 16).

„Възможно е да се зададе въ-
просът: Очаква ли се от нас да 
нямаме абсолютно никакъв 
съюз със света? Господното 
Слово трябва да ни бъде ръко-
водство. Всякаква връзка с 
невярващи и неверни, която 
би ни идентифицирала с 
тях, се забранява от Словото.” ⁷

По какъв начин този 
принцип се прилага за 
политиката?

Исус е примерът за християни-
на във всяко отношение.  „Защо-
то именно на това сте призова-
ни; понеже и Христос пострада 
за вас , и ви остави пример да 
последвате по Неговите стъпки; 
Който грях не е сторил, нито се 
е намерило лукавство в устата 
Му” (1 Петър 2:21, 22).

През цялото новозаветно 
време на Христос Му се пред-
лагаха възможности за участие 
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в актуалната към деня полити-
ка.  Защо отказа? „Отново и от-
ново Христос биваше замолван 
да разреши някой правен или 
политически въпрос. Но Той 
отказа да се намесва във 
временни въпроси. Той зна-
еше, че в политическия свят 
има неправедни дела и страш-
на тираничност. Но единстве-
ният начин, по който ги изо-
бличи, бе провъзгласяването 
на библейската истина. Пред 
големите множества, които се 
тълпяха след Него, Той пред-
стави чистите, свети принци-
пи на Божия закон и изрече 
благословението, което се на-
мира в покоряването на тези 
принципи. С авторитет свише 
Той придаде законова сила на 
значението на правдата и ми-
лостта. Но Той отказа да бъде 
впримчен в лични спорове.”⁸

„Управлението, при което 
живееше Исус, бе корумпира-
но и потисническо; където и 
да се обърнеш, имаше крещя-
щи злоупотреби и насилие—
кожодерство, нетърпимост, 
угнетяваща жестокост. И въ-

преки това Спасителят не 
предприе никакви граж-

дански реформи. Той не ата-
кува никакви национални зло-
употреби и обиди, нито осъди 
враговете на народа. Той не се 
намесваше в правомощията 
нито в управлението на власт 
имащите. Той, Който бе наш 
пример, стоеше настрана от 
земните правителства. Не за-
щото бе безразличен към зло-
честините на хората, но защо-
то лекарството не се състоеше 
просто в човешки и външни 
мерки. За да бъде ефикасно, 
лекарството трябва да достиг-
не хората индивидуално и да 
обнови сърцето.” ⁹

Той отказа да бъде въвлечен 
в политика, тъй като решение-
то за различните форми на со-
циално неравенство и неправ-

да не се състои в законовото 
разпореждане на нравстве-
ност, а в промяната на човеш-
кото сърце. „Не чрез решения 
на съдилища, съвети или за-
конодателни събрания, нито 
чрез покровителство от вели-
ки светски мъже се установява 
Христовото царство, но чрез 
всаждане на Христовото 
естество в човешкото чрез 
делото на Светия Дух. „На 
които Го приеха, даде право-
мощието да станат Божии си-
нове, а именно на тези, които 
вярват в Неговото име: които 
са родени не от кръв, нито по 
волята на плътта, нито по во-
лята на човек, но от Бога (Йоан 
1:12, 13). Това е единствената 
сила, която може да изработи 
въздигането на човечеството. А 
човешкото посредничество за 
реализирането на това дело се 
състои в преподаване и прак-
тикуване на Божието слово.” 
10 Управленията са определе-
ни от Бога и следва да бъдат 
почитани.  Това важи в особе-
на сила за онези правителства, 
които предоставят свобода на 
гражданите да се покланят 
според съвестта си и защита-
ват правата на малцинството, 
какъвто е случаят с конститу-
цията на САЩ. Въпреки това 
като християни нямаме време 
да се въвличаме в тази поли-
тическа система, тъй като на-
шето дело е да спасим колкото 
се може повече души, като им 
помогнем да видят Исус и да 
се възползват от възможността 
да преживеят преобразяване 
на сърцето си чрез възобновя-
ващата сила на евангелската 
вест.

Въздействието ни като вяр-
ващи е разводнено и вестта ни 
става объркана, когато се въ-
вличаме в конфликти между 
политически партии. „Божи-

ите деца трябва да се отде-

лят от политиката, от съю-

зяване с невярващи. Те не 
трябва да свързват интересите 
си с интересите на света. „До-
кажете ясно своето вернопо-
данство към Мен”, казва Той, 
„като стоите като Моето избра-
но наследство, като народ, кой-
то е ревностен за добри дела”. 
Не участвайте в полити-

ческа борба. Отделете се от 
света и се въздържайте от това 
да внасяте в църквата или учи-
лището идеи, които ще доведат 
до спор и безредие.  

Разногласието е моралната 
отрова, възприета в системата 
от човешки същества, които са 
егоистични. Бог иска от слу-
гите Си да имат ясна сетивна 
възприемчивост, вярно и бла-
городно достойнство, така че 
влиянието им да демонстрира 
силата на истината.  

„Християнският живот не 
трябва да зависи от шанса и 
емоциите. Истинското христи-
янско влияние, упражнено за 
осъществяване на делото, оп-
ределено от Бога, е ценно сред-
ство и не трябва да се обе-

динява с политика, нито да 
се обвързва в конефедерация 
с невярващи.  Бог трябва да е 
притегателният център. Всеки 
ум, който е повлиян от Светия 
Дух, ще бъде удовлетворен и 
задоволен от Него.” “Тъй като 
обсъждането на политически 
въпроси създава ненужни кон-
фликти както в нашите еван-
гелски пререкания, така и в 
самата църква, „Господ желае 
Неговите люде да погребат 
политическите въпроси.  
По тези въпроси мълчанието 
е красноречие. Христос при-
зовава Своите последователи 
да се обединят около чистите 
евангелски принципи, които 
са ясно разкрити в Божието 
слово. . . .

„Тогава какво трябва да 
правим?— Не се замесвай-

те в политически въпро-
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си. „Не се впрягайте заедно 
с невярващите; защото какво 
общение („другарски отноше-
ния”) имат правдата и безза-
конието или какво общение 
(„взаимност”) има светлината 
с тъмнината? и какво съгласие 
има Христос с Велиала? или 
какво съучастие има вярващия 
с невярващия? и какво спора-
зумение има Божият храм с 
идолите?” (2 Коринтяни 6:14, 
15). Какво общо може да има 
между тези страни? Не е въз-
можно да има каквото и да е 
сдружение, нито сношение.” ¹²

Това е валидно в особена 
сила за политически партии. 
„Призовавам моите братя, 
които са назначени да препо-
дават, да променят линията на 
поведението си. Погрешно е да 
свързвате интересите си с ка-

квато и да е политическа 
партия, да давате гласа си 
заедно с тях и за тях. Тези, 
които стоят като преподавате-
ли, като проповедници, като 
работници с Бога в каквото и 
да е отношение, нямат работа 
да водят битки в политическия 
свят. Тяхното гражданство е на 
небето. Господ ги призовава да 
стоят като отделен и специа-
лен народ. Той не желае да има 
разцепление в тялото на вяр-
ващите. Народът Му трябва да 
притежава елементите на при-
мирението.”¹³

Защо? 

Каква отговорност носим, ко-
гато гласуваме за политически 
партии? „Не можем безопасно да 
гласуваме за политически пар-
тии; тъй като не знаем за кого 
гласуваме. Не е безопасно за нас 
да участваме в каквато и да е по-
литическа схема. Не можем да 
работим, за да угаждаме на хора, 
които ще употребят влияние-
то си да потиснат религиозната 
свобода и да пуснат в действие 
репресивни мерки, с които да 

накарат и заставят съчовеците 
си да пазят неделята за събота. 
Първият ден от седмицата не е 
ден, който трябва да се почита. 
Той представлява една фалшива 
събота, така че членовете на Гос-
подното семейство не могат да 
участват с хората, които възди-
гат този ден и престъпват Божия 
закон, потъпквайки Божията съ-
бота. Хората от Божия народ не 
трябва да гласуват за поставяне 
на такива хора на власт; понеже 
като правят това, те стават съу-

частници с тях в греховете, 
които извършват, докато за-

емат поста.” ¹⁴
Как да постъпваме с тези, 

които настояват да участваме 
в политиката? „Тези учители в 
църквата или в училището, кои-
то се отличават с ревност по по-
литически въпроси, трябва да 
бъдат незабавно освободени от 
възложеното им дело и отговор-
ности; понеже Господ няма да си 
сътрудничи с тях. Десятъкът не 
трябва да се употребява, за да се 
плаща на някой, който оратор-
ства по политически въпроси. 
Всеки учител, проповедник или 
ръководител в нашите редици, 
който е подбуден от желанието 
да прави публично достояние и 
съответно да подлага на разиск-
ване становищата си по полити-
чески въпроси, трябва да прежи-
вее обръщане от вяра в истината, 
или да се оттегли от работата си. 
Влиянието на такъв трябва да е 
обещаващо, бидейки съслужи-
тел на Бога в печелене на души 
за Христос, или от него трябва 
да се снемат препоръчителните 
писма. Ако не се промени, той 
ще нанася вреда и само вреда.” 
¹⁵

Защо? „Когато говорителят 
залита според случая на всяко 
място, където въображението 
му го отнесе, когато говори по 
политически въпроси на на-
рода, той примесва неосветен 
огън със свещения огън. Та-

къв безчести Бога.” ¹⁶

Но ако ние не вземем 
участие, няма ли Сатана 
да контролира нещата?

Кой поставя царе и управници? 
Отговорът намираме в Даниил 
2:21; 4:17; Йов 12:18, 19; Еремия 
27:4–8. Всъщност това е Монар-
хът на вселената.

Какво трябва да направим, 
когато сме призовани да диску-
тираме политически въпроси? 
„Ако някой гледа да въвлече ра-
ботниците в дебат или спор по 
политически или други въпроси, 
не обръщайте никакво внима-
ние нито на убеждаването, нито 
на предизвикателството. Про-
веждайте Божието дело с твърда 
и силна ръка, но с кротостта на 
Христа и колкото се може по-ти-
хо и спокойно.” 17 Нашето дело е 
„да потърсим и да спасим  това, 
което е погинало” (Лука 19:10), 
така че не трябва да позволяваме 
на нищо да възпрепятства това 
жизненоважно, душеспасително 
дело.    
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ПРАВИЛНИЯТ ЗВЪН

Компилация от Библията и Духа на пророчеството 
с коментар на Б. Монтроуз

В целия текст акцентите са добавени

Представете си следната 
сцена: Един човек е дълбоко 
вглъбен, свирейки на цигулка. 
Дали тонът е половин стъпка 
по-висок или половин стъпка 
по-нисък? Или казано иначе, 
дали обтягането на струни-
те е прекалено свободно или 
прекалено затегнато? Цигу-
ларят трябва да прецени това 
своевременно, тъй като ако 
струната се окаже прекалено 
свободна или обтегната, ци-
гулката ще звучи  неприятно. 
Разликата е изключително 
тънка—реалното измерване 
в честотността на тоналната 
височина е много малко. Но в 
действителност е изключител-
но важно.

Движението на крачето за 
тонална настройка tuning peg 
трябва да се завърти в правил-

ната посока—в противен слу-
чай дисхармоничната струна 
може да се влоши, вместо да 
се подобри. 

Бързият съвременен начин 
за справяне с този проблем 
е просто всяка секунда да се 
замерва специфичната често-
та на вибрациите с помощта 
на цифрово устройство. Но в 
действителност всеки изпи-
тан цигулар трябва да е отра-
ботен в старомодния начин за 
акордиране на инструмента—
като свири на 2 струни едно-
временно, докато хармонията 
между тях започне да издава 
коректния звук, „правилния 
звън”.  

Много интересно е, че съ-
щият този израз - "правилни-
ят звън” -  се използва също и 
от Духа на пророчеството във 

връзка с нашето свидетелство 
като християни.  

„Библията трябва да ни ръ-
ководи в нашите отношения 
във всекидневието. Възмож-
но е да изповядваме, че сме 
Христови последователи и 
въпреки това, ако не сме из-
пълнители на Неговото Слово, 
ще бъдем като фалшивата мо-
нета. Няма да издаваме пра-

вилния звън.” ¹
Точно както струната на ци-

гулката ще бъде дисхармонич-
на, ако е прекалено затегната 
или прекалено свободна — 
особено в сравнение с другите 
струни—нашата сладка хармо-
ния като Христови послани-
ци може да стане  неприятна, 
ако нашата реч и поведение 
не вземе смирено под внима-
ние собствената ни ограниче-
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на перспектива, в съчетание с 
основателната перспектива на 
другите, към които се обръща-
ме.  

Например сред нас има мно-
го, които са правнуци и пра-
правнуци на вярващи, кои-
то са били преследвани във 
военно време. Страданието, 
преживяно при репресивни 
режими, оказва въздействие, 
което не може да се разбере 
напълно от тези, които са се 
радвали винаги на религиоз-
на и икономическа свобода. 
Някои са израснали сред бу-
рна враждебна реакция срещу 
деспотизма. . . .

Други произлизат от ограни-
чена обстановка с йерархична 
система. . . .

Възможно е някои да са били 
ултра-управлявани с преко-
мерни правила и разпоредби, 
а да са се огорчили от непри-
покриващи се примери. Но та-
кова едно упражняване далеч 
не е повсеместно— мнозина 
други може да са израснали в 
условия на свободия с мини-
мално ръководство и оскъдна 
дисциплина. . . .

Какъвто и да е случаят, кон-
кретната точка, на която на-
блягаме, може да се окаже на-
края несиметрична въз основа 
на това, което ние като отдел-
ни личности се оказва, че въз-
приемаме като съществено. 

И така, как бихме могли 
да открием този „правилен 
звън”, за да предоставим най-
комплексно настоящата исти-
на и да се получи гладка хар-
мония в една доста сложна 
смес от преживявания и перс-
пективи? Решението е прос-
то. Винаги, когато искаме да 
споделим свещената истина 
с други, трябва да се съобра-
зим не само със собствената си 
времева рамка, обстановка и 
възглед, но и с тези на наши-
те слушатели—и да потърсим 

комплексен баланс.
Вечната истина разбира 

се е без време. Но идеал-

ният момент да наблегнем 
на различни аспекти от 
нея може да варира. Така 
например, по времето на Мар-
тин Лутер множества са били 
сплашвани да си купуват ин-
дулгенции с празната надеж-
да, че добрите им дела ще им 
осигурят Божието одобрение. 
Те са живели в унизителен 
страх и са имали много оскъд-
но понятие за изобилната, ми-
лостива любов на Бога към ду-
шите им.  Така че настоящата 
истина за онова време е била 
„праведният чрез вяра ще жи-
вее” (Римляни 1:17). Но тази 
настояща истина не е била 
единствено за тяхното време. 
Тази скъпоценна истина за Бо-
жията благодат трябва да ос-
тане до края на времето, тъй 
като е наистина спасителна ис-
тина. Тя не е изгубила нищо от 
своята сила. Минават столетия 
и на сцената идва адвентното 
движение—чрез нашите спаз-
ващи съботата пионери, кои-
то са били първите, живели в 
периода на Лаодикия. Хората 
откриват неизменната връзка 
с Божия свят закон на десетте 
заповеди. Проповедниците са 
умеели да привеждат доказа-
телства от Библията толкова 
убедително, че в последствие 
се възгордяват за способността 
си да печелят спор с всеки по 
тази точка—защото в крайна 
сметка са били прави. . . . Пра-
ви до смърт. . . . И така, от края 
на 1880-те Господ започва да 
изпраща вести за събуждане, 
напомнящи, че нашата правда 
е като мръсни дрипи и че един-
ствено Христос е източникът 
на спасение, както и че само 
като имаме лично взаимоотно-
шение с Него ще можем да бъ-
дем укрепени да пазим закона 
по дух и в истина, от сърце. Да, 

това беше настоящата, спаси-
телната истина—и силата й по 
никакъв начин не е отслабнала 
днес. От 1890 година четем:

„Като народ сме проповяд-
вали закона, докато сме ста-
нали толкова сухи, колкото и 
хълма Гелвуе, който нямаше 
нито роса, нито дъжд. Тряб-
ва да проповядваме Христос 
в закона и в проповядването 
ни ще има сок и храна, която 
ще нахрани смъртно гладното 
Божие стадо. По никакъв на-
чин не трябва да се доверява-
ме на собствените си заслуги, 
но единствено на заслугите 
на Исус от Назарет. . . . О, да 
можехте да излезете както 
учениците след деня на Пет-
десятница и тогава вашето 
свидетелство ще придобие 
жив звън, така че души ще се 
обръщат към Бога.” ²

Някои спират на това място и 
заявяват: „Това е нашата вест. 
Край. Точка по въпроса.” И от-
ново трябва да се съгласим, че 
това е настоящата, спасител-
ната истина. Тя не е изгубила 
нищо от силата си.

Но дали това е всичко, което 
трябва да поучаваме— или ве-
роятно трябва да се доставят 
още някои допълнителни де-
тайли? Исус ни каза да ги учим 
„да пазят всичко, що съм ви за-
повядал” (Матей 28:20). Дали 
съществува различен контекст, 
в който Господният вестител 
заявява дръзновено: „Това е 
нашата вест”?  

„Това е нашата вест.”
Три примера:
1. “Пригответе се” (година: 

1896)
„Бог не дава никому право-

мощието да казва, че Хрис-
тос забавя идването си с пет, 
десет или двадесет години. 
„Също така бъдете и вие 
готови, понеже в час, ко-

гато го не мислите, Чо-
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вешкият Син иде” 
(Матей 24:44). Това е на-

шата вест, самата вест, която 
прогласяват трите ангела, ле-
тящи посред небето.” ³

2. “Божият закон и края на 
благодатното време” (година: 
1887)

„Представете пред слуша-
телите си с прост език изис-

кванията на Божия закон 
към тях, докато собственото 
ви сърце е смекчено и укроте-
но от Неговия Дух. Това е на-

шата вест. Бог е дал на човека 
Своето мерило за живот и Своя 
свят закон, за да направлява 
и управлява неговите думи и 
дела. Този закон не допуска 
неутралитет. Той се отнася към 
живота на всеки човек и няма 
да загуби нищо от силата 
си, докато не бъде решен 
случаят на всеки един за 
живот или за погубление.”⁴

3. “Христос идва скоро, зато-
ва се погрижете за здравето си” 
(година: 1903)

„Първите вестители на еван-
гелието бяха изпратени с ду-
мите: „Божието царство на-

ближи” (Матей  10:7). Това е 
нашата вест днес. . . 

„Ние трябва да представим 
принципите на здравната ре-
форма, като подчертаем пред 
слушателите си значението на 
това, че и те имат участие за 
опазване на здравето си.” ⁵

20ти и 21ви век: да 
се справим в един 
автоматичен свят

Налага се да осъзнаем, че 
живеем в едно доста уникал-
но поколение днес— където 
повече неща се правят миг-
новено и невидимо без пря-
ката ни намеса в сравнение с 
всяко друго време в история-
та (с евентуалното изключе-
ние на предпотопния свят).

Даже и прилагателното 
„автоматичен” на английски 

език представя до известна 
степен едно ново схваща-
не—със значение на „който 
действа, движи се и т.н. от 
само себе си”. Интересно е, 
че тази дума е формирана 
едва през 1812. За първи път 
прилагателното се ползва 
даже на още по-късна дата за 
типове механизация, които 
имитират директното човеш-
ко действие. Година: 1940.

Повечето от нас ще се съ-
гласим, че ние, които живеем 
след 1940, не само сме били 
изложени на влиянието на 
автоматизирана техника—
към настоящия момент, ця-
лото ни общество и начин на 
живот буквално може да се 
парализират без нея. Живеем 
в общество на мигновеното 
удовлетворяване, с постоян-
ното очакване нещата да се 
случат автоматично.  

Нуждаем се да 
предадем всичко 
на Христос. Колко 
дълбоко трябва да е 
това предаване?

Без Божията намеса не би-
хме могли дори да се покаем 
(Римляни 2:4), а в понятията 
ни предаването може да ни 
изглежда едно доста пасивно 
дело. В крайна сметка, кога-
то видим две кучета, които 
се съревновават за надмо-
щие, това, което се предаде, 
подвива опашката си с пред-
ните си лапи пасивно подви-
ти на земята, предало се на 
милостта на другото. При 
хората повсеместният знак 
за предаване е подобен – от-
стъпчиво движение с ръцете, 
което илюстрира, че офици-
ално не представлявате за-
плаха за другата личност и 
нямате оръжие в ръка, с кое-
то да заплашвате.

И тогава, дали предаването 
на Христос е от този пасивен 

тип? Нека разгледаме това от 
една реалистична съвремен-
на гледна точка:

„Бог е осигурил необхо-
димото, за да можем ние да 
станем като Него и Той ще 
изпълни това за всички, 
които не Го възпрепят-

стват, проявявайки опър-

ничава воля, като по този 
начин осуетят силата на Не-
говата благодат.” ⁶

Следователно Христос ще 
ни изпълни с енергия, за да 
бъдем победители, при усло-
вие че ние не блокираме пътя 
със собствената си упорита 
воля. Но мнозина, та дори и 
повечето от нас, със сигур-
ност могат да посочат някои 
аспекти от опитността си в 
миналото, които са били дис-
функционални. Какво ще ус-
пее да отстрани цялото това 
противопоставяне на собст-
вената ни воля? 

„Покайте се и повярвайте в 
благовестието” (Марк 1:15). 
„Покайте се” е дума, коя-
то призовава към действие. 
Исус ни казва да направим 
нещо. Да, наистина, Той е 
Този, Който дава идеята и си-
лата. Но животът ни не тръг-
ва на „автоматична предав-
ка” от този момент нататък! 
Ние не се носим безметежно 
(без да полагаме усилия) над 
земята подобно на Боинг 777 
джет в безпроблемен режим 
на автопилот.

„Докато е истина, че Бог 
може да бъде правдив и въ-
преки това да оправдава 
грешника чрез заслугите на 
Христа, никой не може 
да покрие душата си с 
одеждите на Христовата 
праведност, докато прак-

тикува познати грехове 
или пренебрегва позна-

ти задължения.  Бог из-
исква пълното предаване на 
сърцето, преди да може да се 
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случи оправданието; и за да 
може човекът да задържи оп-
равданието, трябва да има по-

стоянно послушание, чрез 
активна, жива вяра, която 
действа от любов и очист-

ва душата. . . .
“[Яков 2:21–24.] За да бъде 

човек оправдан чрез вяра, вя-
рата трябва да достигне точка-
та, където тя ще управлява чув-
ствата и импулсите на сърцето; 
при това именно чрез послу-

шание се усъвършенства 
самата вяра.” ⁷

Но защо не можем просто да 
се отпуснем назад и да си по-
чиваме „на автопилот”, като 
оставим Христос да извърши 
цялото послушание за нас? От-
говорът е ясен: Понеже реално 
това ще ни лиши от ежеминут-
ната свобода на нашия избор.  

„Не е волята на Бога да при-
нуждава волята. Човекът е сът-
ворен като свободен морален 
деятел. Подобно на обитатели-
те на всички други светове, той 
трябва да бъде подложен на 
изпита на послушанието.” 
⁸ Ние не сме роботи, така че 
този изпит на послушание не 
се ограничи само до Едем. Той 
продължава ежедневно, дори 
ежеминутно.

Покаянието в действие
„Така тичайте, че да я получите 

[наградата]’ (1 Коринтяни 9:24).
„Тук се показва битката между 

себеконтрола и егоистичното от-
даване. Ние имаме работа, която 
да извършим, строга, сериозна 
работа,  да решаваме кой ще по-
лучи господството.” ⁹

„Предавайки се на Бога, трябва 
неизменно да отдадем всич-

ко, което би ни отделило от 
Него. Ето защо Спасителят каз-
ва: „Ако някой от вас  не се отрече 
от всичко, което има, не може да 
бъде Мой ученик” (Лука 14:33). 
Всяко нещо, което би отвлякло 
сърцето от Бога, трябва да бъде 

предадено.” ¹⁰
„Има такива . . . [които] съгре-

шават по много начини, но кога-
то повярват истината от сърце, тя 
ще изработи цялостна промяна 
в живота им. Те ще започнат 
незабавно делото на рефор-

миране.”11

Умъртвяване
Има едно дело на умъртвява-

не, което трябва да се изпълни. 
Коренът на тази дума означа-
ва „смърт”—има привеждане в 
смърт. Има ли някое същество 
на този свят, което желае да бъде 
умъртвено?

Не, такава една процедура не-
избежно предполага борба. „Ако 
с Духа умъртвявате делата на 
тялото, ще живеете” (Римляни 
8:13, акцентът е добавен). (Вж. 
също Колосяни 3:4, 5).

В заключение
„Някои няма да успеят да при-

ложат правилно доктрината за 
оправдание чрез вяра. Те ще 
я представят едностранчиво. 
Други ще се захванат за идеите, 
които не се били коректно пред-
ставени, и ясно ще прескочат 
границата, игнорирайки като 
цяло делата. Но в действител-
ност истинската вяра действа от 
любов. Тя снабдява двигател-
на сила. Вярата не е опиат, а 
стимулант.Когато погледне-

те към Голгота, това не след-

ва да успокои душата ви да 
не изпълнявате задължени-

ята си, нито да ви утеши и да 
заспите, но  да създаде вяра 
в Исус, вяра, която ще дейст-

ва и ще очиства душата от 
всякаква кал на егоизма.”¹²

„Това е нашата вест към не-
покаяните, нашето предупреж-
дение към отстъпилия—Пог-

ледни към Исус.”¹³ Изисква 
ли се време от нашето натоваре-
но ежедневие да погледнем към 
Исус? Разбира се! Чрез четене на 
Библията и размишление вър-

ху нея ние следва да се храним 
и да усвояваме Неговото Слово. 
А какво ще кажем за 9те тома 
на Свидетелства към църквата? 
Тези свидетелства са написани 
конкретно „за църквата” — за 
теб, за мен. Би ли могла друга на-
лична за нас вест да бъде по-ре-
левантна, по-подходяща точно 
за днешния ден, за да можем да 
издадем „правилния звън”?

Разбира се, четеното и молит-
вите сами по себе си не ни спа-
сяват. Но ако трябва да сме ис-
крени, без това как иначе бихме 
могли да „погледнем” интели-
гентно към характера на Исус? 
Нашият Господ не е някакъв 
вид анимационен постер, окачен 
на стената.  Той е живото Сло-
во, което има творческа сила да 
разруши нашето земно, инатли-
во, дисфункционално естество. 
Но това се случва, само когато 
инвестираме време, мисъл и 
енергия да обучим ума си да се 
съобразява с Неговото небесно, 
чисто и свято естество, като на-
учаваме за него, мислим за него 
и активно подражаваме на него 
в ежедневния си живот—дори в 
началото да не ни се отдава по 
един естествен и лесен начин.  

Умерване на баланса
Нека да вземем отново същия 

пасаж от Ръкописи, том 10:
„Грешникът вижда Исус такъв, 

какъвто е, пълен със съчувствие 
и нежна любов, и се преобра-
зява, гледайки това изявление 
на страдание, поради голямата 
любов, с която Той възлюби пад-
налия отстъпил човек. „Изработ-
вайте собственото си спасение 
със страх и трепет. Понеже Бог е, 
Който работи във вас и да скло-
ните, и да действате според Него-
вото благоволение”   (Филипяни 
2:12, 13). Действието на човека, 
както е изложено в текста, не е 
независимо дело, което човекът 
извършва без Бога. Цялата му 
зависимост е от силата и благо-
датта на Божествения Деятел. 
На мнозина този момент им 
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убягва и твърдят, че човекът 
трябва да изработва своето 
собствено аз без Божествена-
та мощ. Това не се съгласува 
с текста.  

„Друг спори, че човекът е 
свободен от всяко задълже-
ние, понеже Бог върши всич-
ко, както да се съгласим, така 
и да действаме.

Текстът означава, че спасе-
нието на човешката душа из-
исква силата на волята да 
се подчини на Силата на 
Божествената воля, коя-
то не може да се насили, 
но следва да има сътруд-
ничество на човешкия с 
божествения деятел.

„Човекът не може да 
изработи собственото си 
спасение без определе-
ната за целта божествена 
сила, а Бог не желае да 
извърши за човека това, 
което Той изисква от чо-
века да направи за себе си 
чрез собственото си добро-
волно сътрудничество. . . .

„Става въпрос за едно обеди-
нено дело, съюз на божестве-
ното и човешкото, което зави-
си от благодатта и  се съгласува 
с благодатта в доброволно по-
слушание.” ¹⁴

И така, две са съществените 
неща тук:

1.  Съгласието на грешника.
2. Съдействието на грешни-

ка, приведено в действие от 
послушание.

Чувствали ли сте някога, че 
християнската ви обхода започ-
ва да гасне, както споменава 
цитатът по-горе, ставайки „не-
ефективна и лишена от сила”? 
Проблемът може да се състои 
в прекомерна пасивност, пре-
комерно изчакване на някакъв 
вид „автоматично” чудо на 21ви 
век, което някак-си да даде от-
правен тласък.

„Когато има решено намере-
ние, родено в сърцето, за прео-
доляване, ще имате предразпо-
ложение да преодолявате и ще 
култивирате онези желателни 
черти на характера и ще встъп-
вате в конфликта с твърдо, на-
стойчиво усилие.  Ще упражня-

вате непрекъсната бдителност 
над дефектите на характера си.” 
¹⁵

„Христос не ни е дал уверение, 
че постигането на съвършен-
ство на характера е лесно нещо. 
Един благороден и цялостен 
характер не се унаследява. Той 
не ни се удава по щастлива слу-
чайност. Благородният харак-
тер се печели с индивидуални 
усилия чрез заслугите и бла-
годатта на Христа. Бог дава 
талантите, силите на ума; 
ние формираме характера. 
Той се формира с тежки, сурови 
битки със себе си. Трябва да се 
води конфликт след конфликт с 
унаследените наклонности. Ще 
се наложи да се критикуваме 
щателно, без да позволяваме на 
нито една неблагоприятна чер-
та да остане некоригирана. ” ¹⁶

„Да се следва Христос, означа-
ва сурови битки, активен труд, 
воюване срещу света, плътта и 
дявола.” ¹⁷

„Ние сме съработници на 
Бога" (1 Коринтяни 3:9).

„Бог не желае инертни и без-
дейни хора в Своето поле . . . Не 
е богатството, нито интелектът, 
които дават щастие; моралната 
стойност, чувството за изпъл-
нения дълг е, което дава щасти-

ето.” ¹⁸ Чувството за изпълнен 
дълг? Да, ти си го изпълнил—
активно, а не пасивно. Но не, 
не може да си присвояваш за-
слугите за това, понеже е било 
само едно „задължение”. „Кога-
то извършите всичко, което ви е 
заповядано, казвайте: Ние сме 
безполезни слуги; извършихме 
само това, което бяхме длъжни 
да извършим” (Лука 17:10), така 
че смирението най-накрая да 
успее да придобие „правилния 
звън”.

„Ако потънем в евтини нави-
ци и обикновени разговори, . . . 
нямаме правилния звън. Аз-
ът може да претендира за мно-
го неща, но да се окаже неверен 
за позицията, която би следва-
ло да заема. Но аз-ът може да 
се изгуби в Христа, като се яви 
Христовият характер.” ¹⁹

И така, Бог да ни помогне—а 
ние активно и хармонично да 
приемем Неговата помощ—да 
придобием правилния звън! 
Амин.  
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ПО КАКЪВ НАЧИН 
БЕ ИЗКУШЕН 
ХРИСТОС?
Г. Робълс

„Всеки човек се изкушава, 
като се завлича и подлъгва от 
собствената си страст; и тогава 
страстта зачева и ражда грях, а 
грехът, като се развие напълно, 
ражда смърт” (Яков 1:14, 15).

Приложим ли е този 
стих за Исус Христос?

Някои хора заключават, че 
тъй като Христос е бил изку-
шен във всичко като нас, то 
това Писание, доколкото оп-
исва източника на изкушение, 
трябва да се прилага и за Него.  
Аз не вярвам да е възможно 
Яков 1:14, 15 да се прилага за 

Христос и нека се опитам да 
ви покажа защо това Писание 
разкрива по-скоро спасителна-
та сила на Бога.  

Да разгледаме стих 14, който 
казва, че „всеки човек се изку-
шава.” Вярно е. Всеки знае как-
во означава да си изкушаван. 
Няма душа на земята, която 
да не го е преживяла. И това е 
така, тъй като изкушението не 
е чуждо на никой човек. Ни-
кой не прави изключение. Как 
тогава това да не намира при-
ложение за Христос? Той „по-
страда, бидейки изкушаван” 
(Евреи 2:18), също и Павел 

пише, че Той „бе във всичко 
изкушен като нас” (Евреи 4:15). 
Тогава как така да не може да 
се отнася за Христос?

Нека проучим този въпрос. 
В Яков 1:2–12 се казва, че ние 
трябва да го считаме за „голя-
ма радост”, когато сме изкуша-
вани. В тези стихове Яков оп-
исва блаженството на човека, 
който „издържа” изкушение и 
изпитание, понеже ще получи 
крайния резултат на венеца на 
живота. В този случай изкуше-
нието и изпитанието служат да 
изявят чистотата на вярата на 
такъв човек в Бога да го спаси. 
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Това със сигурност може да се 
приложи за Христос, понеже 
Той бе опитан и доказан чрез 
изпитание и изкушение и вя-
рата Му бе усъвършенствана 
чрез страдание.

В стихове 13–15 Яков опис-
ва изкушението при различен 
сценарий. Сценарият е с хора, 
изкушавани отвътре от злото 
в собствените си сърца. Той 
описва по какъв начин това 
изпитание надмогва дадената 
личност, при което крайният 
резултат е сигурна смърт.

При този случай изкушение-
то е послужило единствено да 
докаже, че тази отделна лич-
ност е в плен на греха, тя е не-
обърната и й липсва вяра в Бо-
жията спасителна сила. Това 
няма как да може да се прило-
жи за Христос, тъй като Хрис-
тос никога не е бил изкушаван 
от злото в самото Му сърце—
понеже там никога не се е на-
мирало каквото и да било зло.

Ясно е, че стих 14 описва „все-
ки човек” в необърнато състоя-
ние на плен на греха.  Един 
ключ за състоянието на такива 
хора откриваме в стих 13:

„Никой, който се изкушава, 
да не казва: Бог ме изкушава, 
защото Бог не се изкушава от 
зло и Той никого не изкушава.”  

Падналите човешки съще-
ства обичат в крайна сметка да 
обвиняват Бога за злото или 
за собствената си греховност. 
Адам и Ева направиха това и 
тази тенденция се предава от 
поколение на поколение през 
вековете до нас. За нас е естест-
вено да желаем да се измъкнем 
от признаване на вината си и 
да хвърлим укора върху някой 
друг.

Когато се окажем победени 
от греха в самите нас и около 
нас—чия е вината за това? Ако 
не бяха такива обстоятелства, 
в които се намирах . . . Ако не 
бяха такива родителите ми . . . 

Ако Бог не беше . . . и така се 
хвърля укорът.

В стих 13 изглежда, че Яков 
пише на хора, които предпола-
гат, че Бог е в известна степен 
отговорен за злото в живота 
им. Те нямат предвид, че Бог 
ги изкушава директно, но че в 
известна степен и Бог носи ня-
каква косвена отговорност. По 
този начин ние често хвърляме 
укора към Бога, като не поема-
ме отговорността за собстве-
ните си грехове и като не раз-
бираме истинското естество на 
проблемите си.

Въпреки това Яков им казва, 
че не Бог е отговорен за изку-
шенията, подтикнали ги да 
съгрешат, а че източникът на 
изкушението  е вътре в самите 
тях—собствените им зли похо-
ти.

„Но всеки човек е изкушаван, 
когато е завличан и подлъгван 
от собствената си страст. И то-
гава страстта зачева и ражда 
грях, а грехът, когато се развие 
напълно, ражда смърт.” Ясно 
е, че „всеки човек” от стих 14 
се намира в състояние на плен 
на греха, тъй като е под власт-
та на страстта.  Това е естестве-
ното наследство на „всеки чо-
век”, а именно, това, на което 
сме приемственици от Адам. И 
така, никога не би могло да се 
каже за Христос, че е бил под 
властта на страстта.

Какво е страстта 
(похотта)?

Думата „страст” в Яков 1:14 
е множественото число на 
гръцкото съществително име 
epithumia, което се явява в 
превод 38 пъти в Новия За-
вет. Думата е преведена по 
следния начин:

32 пъти = страст, похот
3 пъти = похотливост
 3 пъти = желание
С изключение на 3-те пъти, 

когато е преведена като „же-

лание”, думата се използва в 
смисъл на греховните, поква-
рени и извратени желания на 
„плътта” или на „стария чо-
век”.  Излишно е да казваме, 
че всички тези са противни 
на Божията воля, нито са в 
хармония с Божия закон.

Като илюстрация, Павел 
обясни какво представлява 
страстта, когато се съпостави 
със закона.

“Тогава какво да кажем? Че 
законът е грях? Да не бъде. Но 
напротив, не бих познал гре-
ха освен чрез закона, защото 
не бих познал, че страстта (на 
бълг.  „пожеланието”) е грях, 
ако законът не беше казвал: 
Не пожелавай” (Римляни 7:7).

Забележете, че всички 
тези думи, „грях”, „страст” и 
„пожелавай”, са синоними.  
Всички са противоположни 
на Божия закон и спадат към 
категорията „грях”.

Непреодолимата сила на 
„всеки човек”, който е изку-
шаван според Яков 1:14, се 
крие във факта, че той е кон-
тролиран от греховни страсти 
или силното желание да съ-
греши.  

Той няма абсолютно никак-
ва надежда, никаква сила, ни-
какво желание в самия себе си 
да победи изкушението, тъй 
като има един далеч по-мо-
щен неудържим подтик в себе 
си, който го държи в плен.  

Две са гръцките думи в 
Яков 1:14, които илюстрират 
това. Те се превеждат като 
„се завлича” и „се подлъгва”. 
Първата е „“exelkō,” което 
означава да си подтикван 
от вътрешна сила. Втората 
е „deleazō,” която се използ-
ва за животно, прилъгано да 
влезе в капан. Този език оп-
исва сигурно поражение. Но 
това именно е неизменната 
реалност за всеки човек, у ко-
гото страстта е по-силна от 
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силата на неговата воля.
Всеки има своите страсти, 

които, ако не бъдат умъртве-
ни, ще доведат в последствие 
до греховни действия. Рано 
или късно, ако не сме обър-
нати, ще бъдем завлечени от 
собствената си страст и ще 
се окаже, че провеждаме на-
режданията на Сатана.

Това е законът на греха, 
обитаващ във „всеки човек”, 
който не е жизнено свързан 
с Христос. Това е един закон, 
който има думата в душата. 
Той е един друг закон, про-
тивен на Божия закон, и води 
жертвите си в плен на греха. 
Това е „враждата” (Римляни 
8:7), която съществува у „все-
ки човек” според Яков 1:14. 
Това е състояние на отсъст-
вие на съгласуване и съобра-
зяване с Божия закон. Това е 
тиранинът на падналото пок-
варено естество, възцарено 
и разпореждащо се с човека, 
вместо човекът да управлява 
по-долното си естество. 

Хората често сочат на този 
стих и казват, че грехът не за-
почна, докато не бе заченат. 
Те имат право дотолкова, 
доколкото има и такъв грях, 

който идва в резултат на това, 
че човекът се е съгласил да 
се предаде. Но тук следва да 
осъзнаем, че има и „закон на 
греха” в поквареното естест-
во на човека, който работи, 
преди умът да се съгласи в 
последствие. Ако не сме жиз-
нено свързани с Бога, няма 
как да устоим на „закона на 
греха” (вж. Римляни 7:20–
23), който се намира в гре-
ховното ни естество. Именно 
това е нещото, от което Бог 
желае да ни избави.

Деца на гнева
Всичко това ми говори, че 

докато човек не приеме оп-
равданието чрез вяра, той е 
в състояние на отчужденост 
от Бога. Не просто отчуж-
деност, но плен на греха и 
вражда спрямо Бога. Опре-
делението „по естество деца 
на гнева”  (Ефесяни 2:3) из-
пъква с още по-голямо зна-
чение в светлината на Яков 
1:14.

Ето защо заключаваме, че 
когато един необърнат човек 
е подвижен и управляван от 
греховни наклонности, гре-
ховни страсти и греховни 

желания, той/тя  е  в състоя-
ние на грях. Такива хора не 
могат друго, освен да съгре-
шават. Хора в такова поло-
жение не са грешници затова 
защото грешат, но те грешат, 
понеже са роби на греха—те 
се нуждаят от спасение. Аз 
констатирам, че Бог се спра-
вя с корена на проблема (а 
не греховното деяние), т.е. с 
корена на греха; който всъщ-
ност е това, което ни подтик-
ва да съгрешаваме—пленът 
на греховната наклонност на 
нашето естество.

Как стоят нещата с 
Христос?

Христос е нямал такъв гре-
ховен импулс да съгрешава. 
Той е нямал тази „вражда” 
в Себе Си. И както сам Той 
каза, дяволът идва и „няма 
нищо в Мене” (Йоан 14:30). 
В Христос е нямало нищо, 
което би го примамило да 
съгреши. В Него е нямало 
страст към греха, нямало е 
греховни наклонности. Ня-
мало е „вражда” спрямо Бо-
жия закон. Ето защо апостол 
Павел  прави уговорката, че 
Христос е бил изкушаван  
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както сме и ние във всяко 
нещо, но „без грях”.

Тази уговорка е съществе-
ната разлика между човеш-
кото естество на Христос и 
естеството на „всеки човек” в 
Яков 1:14. Не мога да повяр-
вам, че Исус е бил изкушен, 
като е бил завличан от собст-
вени „страсти” или желания-
та на „стария човек”, тъй като 
това би следвало да означава, 
че е имал нечестиво сърце—
нещо, което Той никога не е 
имал. Това би предполага-
ло, че Христос е притежавал 
онова, което Духът на про-
рочеството обяснява в след-
ните изявления, което Той в 
действителност никога не е 
имал: 

„Христос не притежаваше 
същата греховна, покварена, 
паднала нелоялност, каквато 
притежаваме ние, понеже в 
противен случай не би могъл 
да бъде съвършен принос.” 1

„[Христос] бе роден без пет-
но на грях, но дойде на света 
по подобен начин както чо-
вешкото семейство.”2

„[Христос] не е приел на 
Себе Си нито дори естеството 
на ангели, но човешко тако-
ва, съвършено идентично на 
нашето собствено естество, с 
изключение на това, че беше 
без петно на грях.”³

„Христос бе Единственият, 
ходел някога на земята, у Ко-
гото не е имало нито петънце 
от грях.”⁴

Забележете следното: „Са-
тана не можеше да открие 
нищо в Божия Син, което да 
му даде възможност да над-
вие. . . . В Него нямаше ни-
какъв грях, над който Сатана 
да можеше да триумфира, 
никаква слабост или дефект, 
от който Сатана да можеше 
да се възползва. Но ние сме 
греховни по естество и имаме 
да извършим едно дело, за да 

очистим храма на душата от 
всяко осквернение.”⁵

Какво следва да 
разберем по този 
въпрос?

Това, което ни показва Яков 
1:14, 15, не е толкова как и къде 
се случва изкушението, но 
защо постига целта си. При-
чината е, че „всеки човек” в 
необърнато състояние на плен 
на греха не може да устои на 
страстите в себе си. Не е чуд-
но, че „всеки човек” от Яков 
1:14, 15 установява за себе си 
как зачева грях—той е заченал 
само това, което е вече в него 
и което неизбежно е следвало 
да се разкрие наяве.

Между другото, има още 
една причина, поради която 
това не може да се отнесе за 
Христос. Яков използва фи-
гуративния образ на детерод-
ството, за да илюстрира този 
момент. Има зачеване на грях 
и раждане на грях. Но какво 
го зачева? Страстта. Страстта 
е родителят на греха. Не може 
да си представя как Христос 
би могъл да има такъв тип 
страст в Себе Си. В Него е ня-
мало нищо, което би извикало 
наяве грях. Отбележете как-
во казва Той: „Не може добро 
дърво да дава лоши плодове; 
или лошо дърво да дава добри 
плодове. Всяко дърво, което 
не дава добър плод, се отсича 
и се хвърля в огън. Затова по 
плодовете им ще ги познаете” 
(Матей 7:18–20).

Силата на изкушението в 
Яков 1:14 заляга във факта, че 
без помощта на Христос хора-
та са пленени от греха, който 
„обитава” в тях. Този „закон 
на греха” е всичко, което уна-
следяваме по природа.

„Всички ние сме водели в 
миналото разговори по страс-
тите на собствената си плът, 
като сме изпълнявали волята 

на плътта и на помислите, и по 
естество сме били чеда на гне-
ва, както са другите” (Ефесяни 
2:3, акцентът е добавен).

Това е осквернението, кое-
то си носим естествено и кое-
то трябва да се очисти. И аз 
благодаря на Бога, че изку-
пителният план не само оси-
гурява греховете ми да бъдат 
простени, но Бог е осигурил 
лекарство за мен, така че тази 
поквара да се отнеме от самия 
мен!

Господ обещава: „Като отне-
ма каменното сърце от плътта 
ви, ще ви дам меко сърце. И 
ще вложа духа Си вътре във 
вас и ще ви направя да ходи-
те в повеленията Ми, и вие ще 
пазите съдбите Ми и ще ги из-
вършвате” (Езекиил 36:26, 27, 
акцентът е добавен).

И в края едно прекрасно фи-
нално изявление:

„[Христос] трябваше да по-
несе наказанието за престъп-
ването на Божия закон, а не 
да даде свобода на хората да 
продължават да съгрешават,  
но да отнеме тяхната склон-
ност да съгрешават, така че 
да е възможно да не желаят 
да вършат беззаконие. Тези, 
които приемат Христос, са 
послушни на Неговите запо-
веди; понеже им е даден Не-
говият ум. Той ги напоява със 
Своя Дух на послушание и те 
се възвръщат в състояние на 
вярност.”⁶     
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РАЗПОЗНАВАТЕЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА БОЖИЯ НАРОД

КЛЮЧОВИ

Дж.  Викторовски

При толкова много църкви 
в този свят, всички от които с 
големи претенции за благоче-
стие, как можем да открием ис-
тинската църква днес?  

Ръководена от истината
Мярката на вяра
Първата характеристика, 

квалифицираща истинския 
народ на Бога, е, че тези хора 
са ръководени от Неговата 
истина, както е открита в Пи-
санията. Къде се намира от-
правната точка?  

Апостол Павел разяснява: 
„Защото, чрез дадената ми 
благодат, казвам на всеки 
един измежду вас, който е 
по-виден, да не мисли себе си 
по-високо, отколкото трябва 
да мисли, но да разсъждава 
така, че да мисли скромно 
според мярката на вярата, 
която Бог е на всекиго раз-
пределил” (Римляни 12:3).

Как става така, че всеки има 
някаква мярка вяра? Господ 
даде пророческо обещание 
в Едемската градина:  „Ще 
поставя вражда между тебе 
и жената и между твоето по-
томство и нейното потомство; 
то ще ти нарани главата, а ти 
ще му нараниш петата”I (Би-
тие 3:15).

Кой е потомъкът на жена-
та? Физически, всеки човек, 

тъй като Ева е майка на всич-
ки нас.

Духовно, първото приложе-
ние е за самия Христос (Гала-
тяни 3:16).

Също така потомъкът 
включва всеки, който е роден 
отново чрез Христос (Галатя-
ни 3:29).

Имаме нужда 
да култивираме 
мярката вяра, 
която ни е даде-
на, а не да я уга-
сяме.  

„А Духът из-
рично казва, че в 
последните вре-
мена някои ще 
отстъпят от вя-
рата и ще слушат 
измамителни ду-
хове и учения на 

демони; които говорят лъжи 
с лицемерие, чиято съвест е 
прегорена с горещо желязо”  
(1 Тимотей 4:1, 2, акцентът е 
добавен).

Други я развиват. Как?
Божието слово: Доктрината
„И така, вярата е от слуша-

не, а слушането – от Христо-
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вото слово”  (Римляни 10:17).
Откъде става ясно? Исус 

увери учениците Си: „А кога-
то дойде Онзи, Духът на ис-
тината, ще ви упътва на всяка 
истина; защото няма да гово-
ри от Себе Си, но каквото чуе, 
това ще говори и ще ви из-
вести за идните неща” (Йоан 
16:13).

Кой е истината?
Исус разясни: „Аз съм пъ-

тят, истината и животът: ни-
кой човек не идва при Отец, 
освен чрез Мене” (Йоан 14:6).

Когато бъдем водени в ис-
тината, биваме отвеждани 
при Исус. Какво още включ-
ва това?

Божията църква
Църквата е стълбът и осно-

вата на истината. Апостолът 
потвърди на своето дете във 
вярата: „В случай, че закъс-
нея, за да знаеш как трябва 
да се обхождат хората в Бо-
жия дом, който е църква на 
живия Бог, стълб и подпор-
ка на истината” (1 Тимотей 
3:15).

„Връзката между Христос и 
Неговата църква е много тяс-

на и свята—Той е младожене-
цът, а църквата е невястата; 
Той е главата, а църквата е 

тялото. Следователно връз-
ката с Христос включва връз-
ка с Неговата църква.”1

Спомняте ли си за вярата? 
Къде я развиваме?

„Как, прочее, ще призоват 
Този, в Когото не са повярва-
ли? И как ще повярват в Този, 
за Когото не са чули? А как 
ще чуят без проповедник? И 
как ще проповядват, ако не 
бъдат пратени? Както е пи-
сано: - „Колко са прекрасни 
Нозете на тия, които благо-
вестват доброто!“Но не всич-
ки послушаха благовестието; 
защото Исаия казва: „Госпо-
ди, кой от нас е повярвал на 
онова, което сме чули“? И 
тъй, вярването е от слушане, 
а слушането - от Христовото 
слово.” (Римляни 10:14–17).

Кой изпраща правилните 
проповедници? Църквата. 
Поради съществената по-
требност от вяра Бог се опит-
ва да привлече всеки да чуе 
от Неговите проповедници в 
църквата.  

Също и Исус заяви: „И дру-
ги овце имам, които не са от 
тази кошара, и тях трябва 

да доведа; 
и ще чуят 
гласа Ми; и 
ще станат 
едно стадо 
с един пас-
тир” (Йоан 
10:16).

„ П р е д и 
да се въз-
несе на не-
бето, Хрис-
тос даде на 

учениците по-
ръчение. Той им 
каза, че трябва 
да бъдат изпъл-
нители на заве-
щанието, в кое-
то Той предава 
на света съкро-
вищата на ве-
чния живот. Вие 
сте свидетели 
на Моя живот 

на саможертва заради света, 
им каза Той. Вие видяхте тру-
да Ми за Израел. И макар че 

Моите люде не склониха да 
дойдат при Мен, за да имат 
живот, макар свещениците и 
управниците да постъпиха с 
Мен, както им се видя угод-
но, макар че Ме отхвърлиха, 
те ще разполагат с още една 
възможност да приемат Бо-
жия Син. Вие видяхте, че Аз 
приемам свободно всички, 
които дойдат при Мене, при-
знавайки греховете си. Този, 
който дойде при Мене, ни-
как няма да отхвърля. На вас, 
Моите ученици, Аз поверя-
вам тази вест на милост. Тя 
трябва да се предаде както на 
евреи, така и на езичници—
първо на Израил, а после и 
на всички нации, езици и на-
роди. Всички, които вярват, 
трябва да бъдат събрани в 
една църква.”2

В светлината на тези из-
явления става ясно, че е от 
особено значение да разбе-
рем къде е Неговата църква.  

Изпитът на вярата
По-ясно от просто око
Можем да вярваме в еванге-

лието, защото това бяха докла-
ди, изнесени от очевидци.

Апостол Петър свидетелства: 
„Защото, когато ви обявихме 
силата и пришествието на на-
шия Господ Исус Христос, ние 
не следвахме хитро измисле-
ни басни, а бяхме очевидци 
на Неговото величие. Защото 
Той прие от Бог Отец почест и 
слава, когато от великолепната 
слава дойде до Него такъв глас: 
Този е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благоволение. 
Тоя глас чухме сами ние, че 
дойде от небето, когато бяхме 
с Него на светата планина.” (2 
Петър 1:16–18).

Но какво става, ако изберем 
да не повярваме тяхното сви-
детелство? Дали съществува 
нещо по-правдоподобно от чо-
вешкото свидетелство?

„Ние имаме още по-сигурно 
слово на пророчество; и вие 
добре правите, че внимавате 
на него, като на светило, което 
свети в тъмно място, докато се 
зазори, и зорницата изгрее в 
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сърцата ви” (2 Петър 1:19).
Да знаем, че Библията е про-

рокувала събития в историята, 
далеч преди да се случат, при 
това с непогрешима точност, 
представлява едно по-сигурно 
уверение за нейния божествен 
произход. И не само това, но 
също тя ни дава увереност, че 
нещата, които предсказва за 
бъдещето, със сигурност ще се 
сбъднат.

Историята и 
пророчеството

Миналото: потвърждение за 
бъдещето

„Каквото е станало, това е, 
което ще стане; и каквото е било 
извършено, това е, което ще се 
извърши; и няма нищо ново под 
слънцето” (Еклисиаст 1:9).

„Има изследвания на истори-
ята, които не трябва да се отри-
чат. Свещената история бе един 
от учебните предмети в учили-
щата на пророците. В доклада 
за начина, по който Той постъп-
ваше с народите, можем да про-
следим стъпките на Йехова.”

И така, днес трябва да обърнем 
внимание на начина, по кой-
то Бог е постъпвал със земните 
нации. В историята следва да 
видим изпълнението на проро-
чеството, да проучим действи-
ята на Провидението във вели-
ките реформаторски движения, 
а също да разберем хода на съ-
битията за подготвяне на наро-
дите за последния конфликт от 
великата борба.”3

2300-та денонощия
Едно от предназначенията на 

пророчеството е да докаже цел-
та:

„Седемдесет седмици са оп-
ределени за людете ти и за све-
тия ти град за въздържането на 
престъплението, за довършване 
греховете, и за правене умилос-
тивение за беззаконието, и да се 
въведе вечна правда, да се запе-
чата видението и пророчество-
то, и да се помаже Пресветият.” 
(Даниил 9:24, акцентът е доба-
вен).

„Историята, набелязана от ве-
ликият АЗ СЪМ в Неговото сло-
во, развързвайки връзка след 

връзка в пророческата верига, 
от вечността в миналото към 
вечността в бъдещето, ни казва 
къде се намираме днес в хода на 
вековете, както и какво следва 
да се преживее в идните дни. 
Всичко, което това пророчество 
е предсказало като предстоящо, 
ще се случи на свой ред.”4

Църквата на остатъка в 
пророчеството

Трите ангела
Когато плавате по море, тър-

сите 3 референтни точки (три-
ангулация). В същия смисъл, 
когато подлагаме на изпит да-
дена църква, следва да я изпи-
таме по 3 показателя:

1. Доктрина
2. История
3. Пророчество
Разпореждането на ангелите
Когато разгледаме Църквата 

на адвентистите от седмия ден 
Реформаторско движение, коя 
точка идва на първо място за 
проучване?

Доктрината. След това се 
задава въпросът относно ис-
торията, от рода на: „Откъде 
е дошла?” Обикновено про-
рочеството не идва на първо 
място, като понякога въобще 
не се проучва. Но тогава се 
явяват въпроси. . . някои ста-
ри въпроси:

„Няма нова организация.” 
„Реформацията става отвъ-

тре редиците на самата АСД 
църква.”

„Грешниците ще бъдат пре-
сети.”

„Няма осма църква.”
Всички тези въпроси имат 

общо с пророчеството.
Важността на пророчество-

то, когато изследваме
Адвентното движение стъп-

ва върху пророчеството, което 
се върти около 1844. „Тогава 
змеят се разяри против жена-
та, та отиде да воюва против 
останалите от нейното потом-
ство, които пазят Божиите 
заповеди и държат свидетел-
ството за Исуса” (Откровение 
12:17).

Аналогично, АСД Реформа-

торско движение следва също 
да се основава върху проро-
чеството. „Наистина Господ 
Йехова няма да направи нищо, 
без да открие Своето намере-
ние на слугите Си пророците”  
(Амос 3:7).

Църквата на остатъка
Решението дали Църквата 

на адвентистите от седмия ден 
Реформаторско движение е 
(SDARM или ЦАСДРМ) е Бо-
жията църква,  трябва да се 
базира на пророчество. Седем 
църкви разкриваха Божията 
църква през всички векове, 
като всяка следваща биваше 
разкрита също и в други про-
рочества. . . . В противен слу-
чай няма право да съществува. 
(Именно това е аргументът, 
който чуваме—и мнозина се 
присъединяват към този ар-
гумент, без да разбират тази 
точка, и така биват завлече-
ни.)

Ако разбираме доктринал-
ните, историческите и проро-
ческите точки на нашата вяра, 
няма да бъдем  завлечени.

И така, разполагаме с три 
референтни точки (триангу-
лация), „за да не бъдем вече 
деца, блъскани и завличани 
от всеки вятър на доктрина; 
но действащи истинни в лю-
бов, да пораснем по всичко в 
Него, Който е главата, Хрис-
тос”  (Ефесяни 4:14, 15).

За тези, които никога не са 
смятали да проучат остатъка 
в трите ангелски вести на док-
трина, история и пророчест-
во, насърчаваме сърдечно да 
се свържат с някой от нашите 
библейски работници, за да 
направят лична среща и да 
получат интересни прозрения! 
Господ да благослови проучва-
нето ви.  
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ИСТИНСКАТА СВОБОДА
В ПОКЛОНЕНИЕТО

С. Н. Хъскел

Цар Навуходоносор направи 
златен образ.” Според хроноло-
гията на Ашър това се е случи-
ло двадесет и три години след 
същия онзи сън на Навуходоно-
сор, който е записан във втора-
та глава на Даниил. В резултат 
от опитността по повод на този 
случай Даниил бе направен съ-
ветник, седящ при портата на 
царя, а Седрах, Мисах и Авдена-
го бяха назначени за управни-
ци във вавилонската област. На 
тези Божии люде бяха предста-
вени множество възможности 
и те съхраниха познанието за 
своя Бог пред вавилонския на-
род. Междувременно Ерусалим 
бе разрушен. Евреите като нация 

бяха разпръснати по царството 
на Навуходовосор; техният цар 
Йоахин изгни в един от вавилон-
ските затвори. Това бе време на 
страдание и жалеене за Божиите 
избрани. Нима е възможно да са 
забравени от Този, Който порази 
Египет и преведе множествата 
през Червено море?  Доколкото 
е възможно за човешкото око 
да види, такова разсъждение 
изглежда оправдано. Навуходо-
носор се смири, когато Даниил 
му разтълкува съня и в онзи мо-
мент се поклони на Бога.  Но с 
течение на годините той изгуби 
духа, характеризиращ истинско-
то поклонение и докато в ума си 
признаваше Бога на евреите, в 
сърцето си той си оставаше езич-
ник. И така той направи златен 

образ във възможно най-точ-
но съответствие по модела на 
образа, който му бе разкрит в 
съня, същевременно удовлетво-
рявайки собствената си гордост, 
понеже цялата статуя бе от зла-
то. Нямаше и следа от другите 
царства, които бяха представени 
съответно чрез среброто, медта, 
желязото и глината според съня. 
Тази статуя се възвиси на полето 
Дура, издигайки се на поне сто 
фута над околната област, като 
беше забележима от километри 
от всички посоки.

Тогава Навуходоносор издава 
указ, който свиква в столицата 
наместниците и  областните уп-
равители от цял свят. Той, ца-
рят на царствата, изяви по този 
начин авторитета и властта си. 
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Това бе особен случай, така че 
подчинените царе и управници 
не посмяват да не се подчинят на 
разпорежданията на всемирния 
цар.

Небето наблюдаваше с на-
прегнат интерес, понеже това бе 
случай, при който най-висшата 
светска власт трябваше да се из-
прави пред небесното управле-
ние.  

Вавилон бе не само най-вели-
кото и най-мощното управление 
в дните на Навуходоносор, но 
също така представлява символ 
на земните управления във всич-
ки времена и по тази причина 
разполагаме с доклада, даден в 
Даниил 3.  

Като цар той имаш съвършено-
то право да събере поданиците 
си. Бидейки поданици, задълже-
ние се вменяваше на тези, които 
бяха призовани, съответно да се 
покорят.

И когато това голямо множе-
ство се събира около образа на 
голямото поле, гласът на глаша-
тая извиква: „Когато чуете гла-
са. . . на всякакъв вид музика, да 
паднете, та да се поклоните на 
златния образ. . . . Който не пад-
не да се поклони, в същия час ще 
бъде хвърлен сред пламенната 
огнена пещ.”

„Бог е Дух и тези, които Му се 
покланят, с дух и истина трябва 
да Му се покланят”. Но езиче-
ството е напълно невежо относ-
но духовното поклонение.  

Ако няма някакъв образ, ня-
какво изображение, пред което 
да могат да се поклонят, те не 
биха могли да възприемат по-
клонението. Този образ и по-
клонението на него бе изцяло в 
съответствие с тяхната религия, 
възпитание и управлението на 
Вавилон. Тази заповед се впис-
ваше  напълно в обичаите на 
хората- съответно обичаите на 
възпитанието, религията и граж-
данското общество- да почетат 
такъв един образ.

Но макар да се съгласуваше със 
светското управление, това не бе 
според принципа на небесното 
управление. Ето защо отново, 
в лицето на вавилонския цар, 
Сатана отправяше предизвика-

телство към Божието управле-
ние. Когато Сатана и ангелите 
му отказаха да се поклонят пред 
Божия престол, Бог Отец не ги 
унищожи незабавно.  Те тряб-
ваше да живеят, докато смъртта 
настъпи като резултат от послед-
вания от тях курс. Вавилонският 
цар обаче заплаши с унищоже-
ние всички, които откажат да се 
поклонят на неговия златен об-
раз. Двигателната сила при не-
бесното управление е любовта; 
когато бъде упражнена, човеш-
ката власт се превръща в тира-
ния.  Всяка тирания е повторе-
ние на вавилонските принципи. 
Понякога я наричаме папска; 
понякога също вавилонска. Ко-
гато гражданската сила наложи 
какъвто и да е вид поклонение, 
било такова едно поклонение 
истинско или фалшиво само по 
себе си, да се извършва покло-
нение представлява идолопо-
клонство. Заповедта трябва да 
се подплати с някакъв вид нака-
зание-огнена пещ- при което съ-
вестта на човека вече не е свобод-
на. От гражданска гледна точка 
подобно законодателство е тира-
ния, а погледнато от религиозна 
гледна точка, то представлява 
гонение. Голямото множество 
падна по лицето си пред обра-
за, но Сидрах, Мисах и Авденаго 
останаха правостоящи.  И точно 
тогава някои халдейци—учители 
в царството, завиждащи на поло-
жението и властта на тези евреи 
–издебвайки възможността да 
ги обвинят, казват на царя: „Има 
някои юдеи, които ти си поста-
вил на работите на вавилонската 
област, . . ., които човеци, царю, 
не те зачетоха.”

Нима е възможно, питал се ца-
рят, че когато образът е напра-
вен по образеца, показан от Бога 
на евреите,  тези мъже, Сидрах, 
Мисах и Авденаго, да не се пок-
лонят на моята заповед? Нима 
е възможно това, че когато аз 
издигнах тези мъже, които не 
бяха нищо друго освен роби, на 
високи постове в управлението, 
сега да не зачитат моите закони? 
Тази мисъл измъчваше сърцето 
на царя. Себевъзвеличаването не 
търпи опозиция и мъжете бяха 

призовани да се явят пред Наву-
ходоносор.

Нима е възможно, о Сидрах, 
Мисах и Авденаго, след всичко, 
което бе направено за вас, да не 
се поклоните на моите богове, 
нито на образа, който издигнах.  
Причината за направата на об-
раза беше двойно разяснена, при 
което бе предоставена още една 
възможност, при която биха мог-
ли да изкупят оскърблението, 
което бяха нанесли с непокло-
нението си първия път. Но ако 
това бе своенравно незачитане 
на властта, законът на земята 
следва да бъде наложен. Царят 
посочи на пещта кат о очакваща 
да погълне изменниците и бун-
товниците.  

Какъв изпит за верността на 
тези трима приятели на Даниил!

Те разбираха, че се намират 
в присъствието не само на най-
богатия монарх на земята, но че 
бяха показ за Бога и за ангели и 
за жителите на другите светове.  

Цялата вселена наблюдаваше 
с неизразим интерес, за да види 
какво щяха да направят тези 
младежи. Сблъсъкът не беше 
между човек и Сатана, а между 
Христос и Сатана, така че тук 
бяха заложени вечни принципи. 
Хората бяха сценичните лица 
в сблъсъка. В това време на ре-
шение те можеха да стоят като 
свидетели или на Христос, или 
на Сатана. Дали щяха да позво-
лят на една неосветена емоция 
да съхранят живота си и да на-
правят компромис с вярата си? 
Какво би струвала която и да е 
религия, ако не учи на вярност 
към небесния Бог? Какво на този 
свят е от реална стойност-особе-
но когато се намираме на самия 
праг на вечността- ако не това да 
признаем Бога, бидейки Негови 
деца?

Тези еврейски младежи бяха 
научили от историята в мина-
лото за това как Бог се отнасяше 
към израилтяните, че непокор-
ството носи единствено безчес-
тие, бедствие и погибел; както и 
че страхът Господен бе не само 
начало на мъдростта, но и осно-
вата на всяко истинско покло-
нение. Ето защо те отвърнаха на 
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царя тихо и с респект, че няма да 
се поклонят на златния му образ 
и че имаха вяра в своя Бог, който 
е способен да ги защити.  

Царят се вбеси. Гордият му дух 
не можеше да понесе този отказ 
за послушание на негов указ. Той 
разпореди пещта да бъде наже-
жена седем пъти повече от оби-
чайно и най-силните мъже от ар-
мията му да вържат тези трима 
евреи и да ги предадат на пламъ-
ците.  Така и стана, но при това 
дело Бог започна да се застъпва и 
защитава Своите достойни люде.

Пещта беше до такава степен 
прекомерно нагорещена, че са-
мите силни мъже, които хвърли-
ха евреите на пламъците,  бяха 

унищожени от нажежената горе-
щина.  

Бог не допусна ревност и ом-
раза да възтържествуват над де-
цата Му. Колко често Божиите 
врагове са обединявали  силата и 
мъдростта си, за да унищожат ха-
рактера и влиянието на малцина 
верни, доверяващи се личности! 
Но нищо не може да преодолее 
срещу онези, които са силни в 
Господа. Обещанието е: „Гневът 
на човека ще Те хвали”.

Бог запази слугите Си сред 
пламъците и опитът да бъдат 
склонени насила към идолопо-
клонство последва в даване на 
познание за истинския Бог пред 
събранието на князете („сатра-

пите”) и управниците на голямо-
то царство на Вавилон. „Това е 
победата, която е победила света, 
а именно нашата вяра.” „Всичко 
е възможно за тези, които вяр-
ват.” „Каквото и да поискате, 
като се помолите, вярвайте, че ги 
получавате и ще ви бъдат.” Въз-
можно е Бог да не изработи при 
всички случаи избавлението по 
най-добрия според нас начин, 
но Този, Който вижда всичко от 
началото, знае какво ще донесе 
чест и слава на името Му.

Изведнъж царят побледня от 
ужас. Той се вторачва в пламъ-
ците на пещта и се обръща към 
хората около себе си с думите: 
„Не хвърлихме ли сред огъня 
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трима мъже вързани?” Те отгова-
рят: „Вярно е, Царю.” Тогава ца-
рят каза: „Ето виждам четирима 
мъже развързани, които ходят 
сред огъня, без да имат някаква 
повреда; и по изгледа си четвър-
тият прилича на Божия Си.”

По какво царят разпозна об-
раза на Божия Син? Очевидно 
по ученията на евреите във ва-
вилонския дворец и по спомен 
за видението си. Даниил и дру-
гарите му винаги са търсели да 
представят пред царя, князете и 
мъдреците на Вавилон познание 
за истинския Бог. Тези евреи, 
които заемаха високи постове в 
управлението, бяха свързани с 
царя; и тъй като не се срамуваха 
от своя Бог, те прославяха и отда-
ваха слава на Господа всеки път, 
когато им се удаваше възмож-
ност. Царят бе чул от устните 

им за Онзи, Който е славен и на 
Когото те се покланяха. Именно 
от това напътствие той успя да 
разпознае четвъртата личност 
в огъня като Божия Син. Също 
така царят разбра ангелското 
служение и сега вярваше, че ан-
гели се бяха намесили в полза на 
тези верни мъже, които бяха го-
тови по-скоро да предадат тела-
та си на наказание, отколкото да 
се съгласят с ума си да послужат 
на какъвто и да е друг бог, ос-
вен своя. Тези мъже бяха верни 
мисионери. Те заемаха почетни 
постове в управлението, а в съ-
щото време оставиха светлината 
на евангелието да сияе през жи-
вота им. Това чудо бе един от ре-
зултатите на собствения им бла-
гочестив живот.  

С горчиво угризение на съвест-
та и с чувство на смирение царят 

приближи пещта и възкликна: 
„Сидрахе, Мисахе и Авденаго, 
слуги на всевишния Бог, излез-
те и дойдете тук.” И те направи-
ха това, при което всички мно-
жества на полето Дура станаха 
свидетели на факта, че не само 
че по дрехите им нямаше следа 
от пушек, но и от главите им не 
бе опърлен нито косъм. Бог три-
умфира чрез постоянството на 
Своите верни слуги. Великолеп-
ният образ бе забравен от хората, 
изпаднали в удивление, и мно-
жеството бе обзето от тържестве-
на сериозност.  

Това, което еврейската нация 
като народ не бе успяла да извър-
ши при прогласяване на истина-
та пред народите в света, Бог го 
извърши при най-изпитател-
ни обстоятелства само с трима 
мъже. Случаят с чудното избав-
ление бе разказван до краища-
та на земята. Станаха известни 
принципите на религиозната 
свобода и свободата на съвестта. 
Историята за евреите се носеше 
от уста на уста, тъй като тези, 
които познаваха тримата евреи, 
питаха кои са те всъщност и как 
са попаднали във Вавилон. Беше 
прогласена съботата. Стана ясна 
историята за еврейското възпи-
тание.  

За момента бе забравена слава-
та на Вавилон, тъй като блясъкът 
на небесното царство и принци-
пите на Божието управление се 
оказаха всепоглъщаща тема. Не-
съмнено обръщането на някои 
хора бележи началото си от този 
ден и в действие бяха приведени 
сили, които подготвиха пътя за 
завръщането на евреите някол-
ко години по-късно.

Още един път езическият мо-
нарх е доведен до положение 
да признае силата на небесния 
Цар. Когато Даниил разтълкува 
съня, светската мъдрост и уче-
нието на вавилонските училища 
паднаха пред простото евангел-
ско учение, както бе проведено 
от верните майки в Израил. Ко-
гато тримата евреи бяха спасени 
от жегата на пещта, пред земни-
те нации бяха прогласени прин-
ципите на Божието управление 
–истинския протестантизъм, 
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както бихме го определили днес.
В началото Навуходоносор 

придобива само една частична 
оценка за тези принципи; и все 
пак това води до указа, че в цяло-
то владичество там, където е въз-
можно да обитава евреин,  никой 
не трябва да говори против Бога 
на Седрах, Мисах и Авденаго. 
Това осигури свобода на всеки 
вярващ да се покланя без страх 
от преследване. В опита си да 
унищожи евреите Сатана преми-
на границите, но вместо смъртта 
на тримата, бе предоставен жи-
вот на хиляди.

Изпитанието на полето Дура бе 
коронният акт в живота на три-
мата евреи. Казва ни се, че биват 
повишени на по-висок пост във 
вавилонската област, но нищо не 
чуваме за тях. Във времето на из-
пита те не знаят, че Господ ще ги 
освободи от пещта, но имат вяра 
да повярват, че Той има сила да 
стори това, стига да е волята Му. 
В такива моменти се изисква по-
вече вяра да се доверим, че Бог 
ще изпълни намеренията Си по 
Своя начин, отколкото се изис-
ква вяра да повярваме, че това 
ще стане по нашия начин. Имен-
но отсъствието на тази вяра и 
доверие в критични моменти е, 
което донася объркване, страда-
ние, страх и подозиране на зло. 
Бог е винаги готов да извърши 
големи неща за народа Си, кога-
то Неговите люде Му се доверя-
ват. „Благочестието със задовол-
ство е голяма печалба.”

Ние рядко биваме поставени в 
едни и същи обстоятелства два 
пъти. Авраам, Мойсей, Илия, 
Даниил и други бяха сурово из-
питани, дори до смърт, но въ-
преки това всеки изпит идваше 
по различен начин. Всеки един 
от нас днес има опитност, която 
е особена съобразно неговия ха-
рактер и обстоятелства. Бог има 
да извърши едно дело в живота 
на всеки човек. Всяко дело, кол-
кото и да е малко, има своето 
място в житейската ни опитност. 
Бог е повече от готов и склонен 
да ни ръководи в правилния път. 
Той не е затворил прозорците на 
небето за молитвата, но ушите 
Му са винаги отворени за вико-

вете на Неговите деца и очите му 
наблюдават всеки един момент 
Сатана, за да противодейства на 
делото му.  

 
Седрах, Мисах и Авденаго бяха 

мъже с подобни страсти като нас. 
Животът им е даден, за да пока-
же какъв може да стане човек 
дори в този живот, ако се съгла-
си да направи Бог своя сила и 
мъдро използва възможностите, 
с които разполага.  

Сред пленниците на царя, 
които разполага с подобни пре-
димства, единствено Даниил и 
тримата му приятели насочиха 
цялата си енергия да търсят мъд-
рост и познание от Бога, както 
е разкрито в Неговото слово и 
дела. Макар след това да заемаха 
високи доверени постове, те нито 
се гордееха с това, нито бяха до-
волни от себе си. те имаха жива 
връзка с Бога, като Го обичаха, 
бояха се от Него и Му се покоря-
ваха. Те позволиха на светлината 
си да изгрее с непомрачен бля-
сък, докато заемаха отговорни 
постове. Сред всички изкушения 
и омагьосващи влияния в дворе-
ца, те стояха твърди като скала в 
придържане към принципа.  

Прякото съобразяване с биб-
лейските изисквания и вярата 
в Бога ще донесат сила както на 
волята, така и на тялото. Плодът 
на Духа не е само любов, радост 
и мир, но също така въздържа-
ние. Ако тези младежи бяха на-
правили компромис и бяха от-
стъпили пред езическите висши 
служители още в началото и ако 
се бяха поддали на натиска на 
случая, като ядат и пият по оби-
чая на вавилонците, противно 

на Божиите изисквания, тази 
една погрешна стъпка несъмне-
но щеше да последва в други, до-
като съвестта им прегореше и те 
щяха да се отвърнат в погрешни 
пътеки. Верността в тази една-
единствена точка ги подготви да 
устоят на по-големи изкушения, 
докато накрая застанат твърди в 
този критичен изпит на полето 
Дура.  

Полза от изучаването на трета 
глава от Даниил може да се до-
бие съвместно с изучаването на 
тринадесетата глава от Открове-
ние. И в двете глави принципите 
са същите. Целият свят бе призо-
ван да се поклони на образа, из-
правен във вавилонската област; 
отказвайки, те щяха да претър-
пят смърт. В Откровение на вни-
манието ни се представя образ на 
звяра – земни управления, които 
ще зададат закони, противни на 
Божиите изисквания. На образа 
ще се даде живот и власт, така че 
той ще говори и ще издаде указ 
всички, които не се покланят 
на него, да бъдат умъртвени. От 
всички, малки и големи, богати 
и бедни, свободни и роби, ще се 
изисква да приемат белег на дяс-
ната ръка или на челото. Хората 
ще бъдат лишени от придобив-
ките си, ако не се поклонят на 
този образ; понеже на никого 
няма да бъде позволено да купу-
ва или продава, ако няма белега 
или името на звяра, или числото 
на неговото име.

Кой ще издържи на изпита, ко-
гато бъде наложен този указ за 
поклонение на образа на звяра? 
Кой ще избере по-скоро да стра-
да с Божия народ, отколкото да 
се наслаждава за известно вре-
ме на удоволствията на греха?   
Кои деца биват възпитавани и 
обучавани сега на тези принци-
пи на вярност към Бога? От чии 
домове ще излязат Данииловци 
и Мисаховци? Това ще е оконча-
телният изпит за Божиите слу-
жители.

Сцените, обрисувани в третата 
глава на Даниил, са само едно 
миниатюрно изображение на 
онези изпитания, в които ще из-
падне Божия народ, когато краят 
наближи. 

Сцените, описани в 
трета глава на Дани-
ил, са едно миниа-
тюрно изображение 
на онези изпитания, 
в които ще изпадне 
Божият народ, кога-
то краят наближи.
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Австралия
Проектът Сграда Мараната 

конспектира началото на новата 
църковна сграда във Виктория, 
Австралия, 13 ноември, 2016.

Хондурас
Мисионско училище Евен-

езер— в Сигатепек, Хондурас.
11 октомври, 2016.

Италия
Мисионско библейско училище 

Лайтхауз— конференция на за-
вършващите.

14–16 октомври, 2016.
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Колумбия
Мисионско училище Ветил. В 

момента учениците подготвят 
базата за Националната конфе-
ренция през януари.

Октомври 2016.

Сейшел
Кръщение на Сейшелите.
Октомври 2016.

САЩ
Годишният съвет на Генерална-

та конференция се проведе от 22 
септември до  5 октомври, 2016.
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Пътища
Ходили ли сте някога на разходка в гората, 

където сте се губели? Заобиколени от толкова 
много дървета, които ви пречат да видите ос-
таналия свят, е много лесно да изгубите пътя. 
Така че е много важно да имате една хубава и 
ясна пека. Понякога по дърветата може да се на-
мерят малки знаци или цветни маркировки, за 
да ви помогнат да останете на правилния път и 
да не се загубите.  

Подобно на това и в християнския живот има 
пътеки. Ако изберем да последваме по стъпките 
на Исус, разбираме, че сме по пътя, който води 
към вечен живот на небето. Но ако, без да ми-
слим, просто си следваме най-лесния път, ще се 
озовем на пътища към смърт, без никаква ис-
тинска надежда за вечността.  

Има само един път към небесното царство—и 
всеки, който иска да влезе през перлената вра-
та, трябва да следва Исус там чрез силата и бла-
годатта, която нашият Творец ни е дал в Своето 
свято слово, Библията.

Естествено всички ние имаме един и същ про-
блем. „Всички ние се заблудихме като овце, от-

бихме се всеки в своя път” (Исая 53:6). Ние 
сме склонни да си хващаме лесния път, а той 
често пъти води до погрешни неща. „Има път, 
който се вижда прав на човека, но краят му е 
пътища към смърт” (Притчи 14:12). Това не 
е Господният път. Неговият път е съвършен, 
прав и верен. И така, Господ казва: „Нека не-
честивият остави пътя си”  (Исая 55:7), „за-
щото широка е портата и пространен е пътят, 
който води към погибел и мнозина са ония, 
които минават през тях” (Матей 7:13).

Мнозина минават по погрешния път, често 
без да мислят. Те са заслепени от Сатана и би-
ват завлечени от светско удоволствия и борба. 
Има ли начин да се поправи този проблем?  

Да, вратата на милостта е все още отворена. 
Исус казва: „Влезте през тясната порта . . . по-
неже тясна е портата и стенен е пътят, който 
води в живот и малцина са ония, които ги на-
мират”  (Матей 7:13, 14).

Този път е тесен, но Бог го е направил толко-
ва опростен и семпъл, че дори и най-слабият 
да може да го намери. „Търсете и ще намерите” 
(Лука 11:9). Молете се като псалмиста: „Научи 
ме, Господи, пътя Си и води ме по равна пъте-
ка поради ония, които ме причакват” (Псалм 
27:11). Ако сме склонни да научим Божия път 
и да се смирим, за да ходим с Него, ние ще го 
намерим. „Ще води кротките с правда и ще 
научи кротките на пътя Си” (Псалм 25:9).

„Колкото за Бога Неговият път е съвършен” 
(2 Царе 22:31). Никой няма нужда да се губи.

Така че нека изберем Неговия път и да Му 
позволим да ни ръководи по пътя на живо-
та!—BHM


