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Hubble Telescope

 Поклонение
НАШАТА НУЖДА ОТ 

ИСТИНСКО

Поклонението е от цен-
трално значение за 
спасението. То включ-

ва покаяние, изповед, молитва, 
отдаване на благодарност, до-
бри дела и послушание.  Което 
обаче не означава, че си заслу-
жаваме спасението в замяна на 
всички тези елементи на по-
клонението. Но в тези, които 
отдават живота си на Христос, 
Светият Дух произвежда имен-
но тези елементи на поклоне-
ние.

Поклонението се дължи 
единствено на Бог. Когато Са-
тана изисква поклонение от 
Христос, Спасителят заяви: „На 
Господа твоя Бог да се покла-
няш и само Нему да служиш” 
(Матей 4:10).

Когато пророк Йоан се изку-
ши да се поклони на Гавриил, 
този мощен ангел му каза: „Не-
дей, аз съм съслужител на тебе 
и на братята ти, които държат 
свидетелството за Исуса; по-
клони се Богу” (Откровение 
19:10).

Е. Г. Уайт разяснява този въ-
прос, когато казва: „Христос, 
нашият Посредник, и Светият 
Дух ходатайстват непрестан-
но в полза на човека, но Духът 
не умолява за нас така, както 
Христос, Който представя кръв-
та Си, проляна от основаването 
на света; Духът въздейства на 
сърцата ни, извличайки мо-
литви и покаяние, хваление и 
благодарение. Благодарността, 
която се излива от устните ни, 
е в резултат от това, че Духът е 
докоснал струните на душата в 

свети спомени, събуждайки му-
зиката на сърцето.  

 „Религиозните служби, мо-
литвите, хвалението, изповед-
та на покаяние заради греха се 
възнасят от истинските вярва-
щи като тамян към небесното 
светилище; но преминавайки 
през омърсените канали на 
човешкото естество, те биват 
дотолкова осквернени, че ако 
не бъдат очистени с кръв, ни-
кога не биха могли да бъдат от 
някаква стойност пред Бога. 
Те не се възнасят в безупречна 
чистота и ако Ходатаят, Който 
се намира отдясно на Бога, не 
представи и очисти всичко чрез 
Своята праведност, приносът е 
неприемлив за Бога. Всичкият 
тамян от земните скинии за-
дължително трябва да се напои 
с очистващите капки кръв на 
Христа. Той държи пред Отец 
кадилницата със Своите заслу-
ги, в които няма и петънце на 
човешка поквара. В тази ка-
дилница Той събира молитви-
те, хвалението и изповедите на 
Своя народ, към които поставя 
Своята собствена безупречна 
праведност. И тогава, ухаещ на 
заслугите на Христовото уми-
лостивение, тамянът се възна-
ся пред Бога изцяло и напълно 
приемлив. Тогава към вярва-
щите се връщат благосклонни 
отговори.

  „О, да можеха всички да ви-
дят, че всичко по отношение 
на послушанието, покаянието, 
хвалението и благодарението 
трябва да се постави върху го-
рящия огън на Христовата пра-

ведност. Благоуханието на тази 
праведност се възнася като об-
лак около умилостивилището 
(престола на благодатта).” 1

Господната вестителка нари-
ча тези елементи религиозни 
служения, които се произвеж-
дат в сърцата на истинските 
вярващи. Въпреки това, преми-
навайки през грешните човеш-
ки канали, каквито сме ние, ця-
лото служене се омърсява. От 
съществено значение се явява 
един друг елемент—ходатайс-
твото на Христос, Който оч-
иства всичко със Своята скъпо-
ценна кръв и добавя тамяна на 
Своята придадена праведност. 
Тогава нашето служене бива 
прието и ние получаваме бла-
годатни отговори.

В настоящия брой на Вести-
тел на Реформацията са пред-
ставени тези важни елементи. 
Когато поддържаме общението 
си с Господа, Светият Дух про-
извежда приемливо хваление, 
молитва, разкаяние, покаяние 
и послушание.

Нямаме нищо, с което да мо-
жем да се похвалим. Цялото 
ни спасение зависи от Господа 
от началото до края. Христос е 
Авторът и Завършителят на на-
шата вяра. Той е Алфата и Оме-
гата, Първият и Последният, и 
Най-добрият. Нека не преста-
ваме да гледаме към Него (Ев-
реи 12:2).

Библиография
1 Избрани вести, кн. 1, стр. 344. 
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 Поклонение
Истинското

Д. П.Силва

Какво представлява ре-
лигиозната церемония, 
позната като „меса”? 

Ако зададете този въпрос на 
някой искрен, благочестив ка-
толик, мнозина от тях няма да 
бъдат в състояние да ви дадат 
смислен отговор.  

Но нека зададем и на себе си 
подобен въпрос: „Какво е по-
клонение? Когато направим 
справка с различни речници, 
се натъкваме на най-различ-
ни дефиниции—които в някои 
случаи не помагат особено. В 
действителност речникът се 
придържа към това, което хо-
рата разбират под значението 
на думите.

В Своя диалог със самарян-
ката Христос й каза: „Вие са-
маряните се покланяте на 
онова, което не знаете” (Йоан 
4:22) Holman Bible. Подобно 
на самаряните в миналото, 
днес има милиони хора, които 
се покланят на нещо, което не 
познават.

За някои поклонението оз-
начава да ходят на църква, да 
присъстват на главните събра-
ния, да общуват с другите, по-
сле да се върнат у дома си, като 
повтарят тази програма, било 
редовно, или нередовно.

Спомням си за пътуването 
ми до Буенос Айрес, Арженти-
на през 1990. До мен в самоле-
та седеше девойка, с която за-
почнах диалог на религиозна 
тема. Когато я попитах, дали 
е запозната с Библията, тя ми 
отговори, че преди е посеща-
вала арменската църква, но 
свещениците провеждали це-
ремониите на стар арменски 

език. По тази причина по-мла-
дото поколение, включител-
но и нея самата, не успяват да 
разберат посланието —но те се 
отнасяли с респект към служ-
бите. Подобно на тази девойка, 
милиони са тези, които просто 
се отнасят с уважение към оно-
ва, което се случва в църквата, 
без обаче да разбират какво 
реално става. 

Какво е реалното 
значение на истинското 
поклонение?

Истинското поклонение има 
много общо с вечното ни спа-
сение, така че е повече от оп-
равдателно да имаме ясно раз-
биране по този предмет!  

В първата ангелска вест от-
криваме божествената запо-
вед: „Бойте се от Бога и въздай-
те Нему слава; защото настана 
часът, когато Той ще съди: и 
поклонете се на Този, Който 
е направил небето и земята, 
морето и водните извори” (От-
кровение 14:7, акцентът е доба-
вен).

Поклонението има връзка 
с признаването, че Бог е Съз-
дателят на „небето и земята, 
морето и водните извори”. Ако 
Той е Създателят на вселената, 
то ние се намираме под свя-
тото задължение да живеем и 
да вършим всичко под Негово 
управление.  

Известният Уилям Темпъл 
казал някога: „Светът може 
да бъде спасен чрез едно нещо 
и това е поклонението. По-
неже за да се поклони, човек 
трябва да е със съвест, събуде-
на от святостта на Бога, с ум, 

захранван от Божията истина, 
с въображение, пречистено от 
красотата на Бога, със сърце, 
отворено за любовта на Бога, с 
воля, отдадена на намерението 
на Бога.”

Еврейската дума, която чес-
то се превежда като „покло-
нение”, е shachah, а гръцката 
дума е proskuneo. И двете думи 
означават да паднеш възнак на 
земята в знак на благоговение 
или да се поклониш в израз на 
почит и обожание. И за да бъде 
истинско по своята същност, 
този тип подчинение следва да 
бъде придружено от съответно 
хармониращ стил на живот.  

Има ли фалшиви 
поклонения?

Библията говори за ефектив-
но поклонение и за празно по-
клонение. 

Когато изобличава фарисеи-
те по причина на това, че по-
ставят собствената си тради-
ция над Божия закон, Христос 
цитира Божието слово чрез 
пророк Исая, като обясни в 
какво се състои истинското по-
клонение:

„Тия люде се приближават 
при Мене с устата си и Ме по-
читат с устните си, но са от-
странили сърцето си далеч от 
Мене и благоволението им 
към Мене е по човешки поу-
чения, изучени папагалски” 
(Исая 29:13). И тогава Христос 
допълни: „Обаче напразно Ми 
се кланят, като преподават за 
поучения човешки заповеди” 
(Матей 15:9).

В тези Писания откриваме 
някои характеристики на фал-
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шивото и празното поклоне-
ние:

• Поклонение само с ус-
тата и устните, без сърцето;

• Поклонение, което се 
основава на човешки заповеди 
(или човешки традиции).

По какво се отличава 
истинското поклонение?

Нека се върнем на диалога 
между Христос и самарянка-
та, когато Той й каза: „ Иде 
час и сега е, когато истински-
те поклонници ще се покла-
нят на Отец с дух и истина” 
(Йоан 4:23, 24).

„Хората биват доведени в 
общение с небето, не като 
търсят някаква свята планина 
или свещен храм. Религията 
не трябва да се ограничава до 
външни форми и церемонии. 
Религията, която произлиза 
от Бога, е единствената рели-
гия, която ще води към Бога. 
За да Му служим правилно, 
трябва да сме родени от бо-
жествения Дух. Това ще очис-
ти сърцето и ще обнови ума, 
като ни даде капацитет да по-
знаем и да обичаме Бога.

Това ще ни даде доброволно 
послушание на всички Него-
ви изисквания.  Това е истин-
ското поклонение.  То е плод 
от делото на Светия Дух. Чрез 
Духа се запалва всяка искре-
на молитва и такава молитва 
бива приемлива за Бога. Все-
ки път, когато душата протя-
га ръка към Бога, става видно 
делото на Духа и Бог ще раз-
крие Себе Си на тази душа. 
Понеже Той търси именно 
такива поклонници. Той чака 
да ги приеме и да ги направи 
Свои синове и дъщери.”1

Целият този параграф си 
струва да бъде сериозно ана-
лизиран:

• Не можем да сме в об-
щение с Бога, като търсим 
свята планина или свещен 
храм;

• Поклонението не зави-
си от външни форми и цере-
монии;

• Истинската религия е 
тази, която идва от Бога;

• Преди да се поклоним 
на Бога, имаме нужда да се 

родим отново;
• Можем да се покло-

ним на Бога, само ако Го по-
знаваме и обичаме, което ще 
последва в доброволно послу-
шание на Неговата воля.

Това е истинско поклонение. 
То е резултат от делото на Све-
тия Дух в душата на вярващия.

Тогава можем да разберем 
защо Авел и приносът му бяха 
приети от Господа—а Каин и 
неговият принос бяха отхвър-
лени. Първият се подчини на-
пълно на Бога и на Неговите 
указания. Вторият извърши 
всичко според собствения си 
ум и воля, отхвърляйки спаси-
телния план на Бога.  

Същите принципи обясняват 
защо поклонението на бир-
ника беше напълно прието от 
Господа, докато поклонение-
то на фарисея беше напълно 
отхвърлено. Бирникът призна 
собствената си греховност и 
нужда, като се покори на Бо-
жията милост. Фарисеят, до-
веряващ се на собствените 
„заслуги”, поднесе молитва, 
изпълнена с духовна гордост и 
самодостатъчност.

Нека изследваме Божието 
слово, за да видим сами за себе 
си, дали следваме Божия план 
за поклонение, или следваме 
човешки заповеди. Господ да 
ни благослови и да ни направи 
способни да Му се покланяме 
„в дух и истина”!

Какво означава да се 
покланяме „в дух и 
истина”?

Когато се покланяме на Бога, 
ние следва да признаем Него-
вото достойнство над всичко 
друго, което познаваме. Ко-
гато извършим това искрено, 
ние не си играем на лицеме-
рие, нито представяме някаква 
външна показност, за да впе-
чатлим или да заблудим.  

Когато се покланяме „в дух”, 
цялото ни сърце, ум, душа и 
сила се ангажират в това.

Когато се покланяме „в ис-
тина”, ние не лъжем сами себе 
си, нито някой друг относно 
това, което правим. Вярваме 
наистина с цялото си сърце — 

и чрез вяра участваме в едно 
неподправено, смислено и по-
бедоносно преживяване.

„Преди да можем да 
се поклоним на Бог, 
имаме нужда „да 
се родим отново“.”

„Вярната работа е по-при-
емлива пред Бога, отколкото 
най-ревностното и смятано за 
най-свято поклонение. Именно 
съвместната работа с Христос 
представлява истинското по-
клонение. Молитви, увещаване 
и говорене са само евтини пло-
дове, които често биват „изкуст-
вено завързвани” на дървото; 
но плодовете, които се изявя-
ват в добри дела, в проявяване 
на грижи за нуждаещите се, 
сираците, вдовиците, са истин-
ските плодове, които израстват 
естествено на доброто дърво.  

„Чисто и непорочно благоче-
стие пред Бога и Отца ето що е: 
Да посещава човек сирачетата 
и вдовиците в неволята им и да 
пази себе си неопетнен от све-
та.” Добрите дела са плодът, 
който Христос изисква да при-
насяме: любезни думи, дела на 
благотворителност, нежно за-
читане на бедните, нуждаещи-
те се и изпадналите в неволя.

Когато сърца съчувстват 
на други сърца, които са об-
ременени от обезсърчение и 
печал, когато ръката се про-
тяга и отваря за нуждаещите 
се, когато голите биват об-
личани, непознатият при-
ветстван  да заеме място в 
гостната, както и в сърцето, 
ангелите идват много близо, 
а в небето прозвучава  ме-
лодия в отзвук. Всяко дело 
на справедливост, милост и 
благотворителност намира 
отзвук във вид на мелодия на 
небето.  Отец от Своя престол 
наблюдава тези, които из-
вършват тези дела на милост 
и ги причислява към Своите 
най-скъпоценни съкровища. 
„Тия ще бъдат Мои, казва 
Господ на Силите, да! избра-
на скъпоценност в деня, кой-
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то определям.”  
Всяко дело на милост към 

нуждаещия се, страдащия се 
счита като че ли е извършено 
на Исус. Когато се притичвате 
на помощ на бедния, съчувст-
вате на човек в неволя и уте-
снение и се сприятелявате със 
сирака, идвате в по-тясно взаи-
моотношение с Исус.” 2

„Святостта на [Христовия] ха-
рактер се отразява от всички, 
които Му служат в дух и исти-
на.” 3

Какво ще кажем, когато 
сме в Божия дом?

„Тези, които се събират, за да 
се поклонят [на Бога], трябва да 
отстранят всяко лошо нещо. Ако 
не Му се покланят с дух и истина 
и в красотата на святостта, съ-
бирането им по никакъв начин 
няма да ги ползва.”4

„Понякога млади мъже и жени 
проявяват толкова малко почти-
телност към Божия дом и покло-
нението пред Бога, че водят по-
стоянно разговори помежду си 
по време на проповед. Да можеха 

да видят как Божиите ангели ги 
наблюдават и отбелязват какво 
вършат, щяха да се изпълнят със 
срам, с отвращение от себе си. 
Бог желае внимателни слушате-
ли. Именно докато хората спят, 
Сатана посява своите плевели.  

„Когато се произнася благо-
словението, всички трябва да за-
пазят мълчание, в страх да не би 
да изгубят Христовия мир. Нека 
всички излизат, без да напират и 
без говорене на висок глас, като 
чувстват, че се намират в Божие-
то присъствие, че погледът Му се 
е спрял на тях и че те трябва да 
действат така, както ако виждаха 
присъствието Му с очите си. Не 
трябва да се спирате по редици-
те, за да се видите или да си по-
бъбрите и да си обмените някоя 
клюка, като по този начин бло-
кирате пътя и възпрепятствате 
другите да излязат навън. Окол-
ностите на църквата трябва да 
са изпълнени със свещена поч-
тителност и страхопочитание. 
Те не трябва да се превръщат в 
място за срещи със стари прия-
тели, където да се допускат обик-

новени мисли и сделки, касаещи 
светския бизнес.  

Всичко това трябва да се ос-
тави извън двора на църквата. 
Бог и ангелите са безчестени от 
безгрижния шумен смях и сно-
венето на крака, което се чува на 
някои места.

„ Родители, издигнете стандар-
та на християнството в умовете 
на децата си; помогнете им да 
втъкат Исус в своята опитност; 
учете ги да проявяват най-възви-
шена почтителност към Божия 
дом и да разберат, че когато вли-
зат в Господния дом, това тряб-
ва да става със сърца, смекчени 
и покорени от мисли като тези: 
„Господ е тук; това е Неговият 
дом. Аз трябва да имам чисти 
мисли и най-свети подбуди. Не 
трябва да имам никаква гордост, 
завист, ревност, подозрител-
ност, нетърпимост, нито измама 
в сърцето си, тъй като влизам в 
присъствието на светия Бог. Това 
е мястото, където Бог се среща с 
народа Си и го благославя. Въз-
вишеният и Светият, Който оби-
тава вечността, спира погледа Си 
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върху мен, изследва сърцето ми 
и чете най-тайните мисли и дела 
на живота ми.” 5

Допълнителни благословения 
в Божието присъствие

„Когато се срещате с Господа, 
казвайте: Аз съм в Господния 
дом и желая да бъдат изпъдени 
всички мои нечестиви мисли, 
всяко недоверие и мърморене 
против моите братя. Тук се сре-
щаме с Бога, Който „толкова об-
икна света,  че даде Своя едино-
роден Син, за да не погине нито 
един, който вярва в него, но да 
има вечен живот.” Това е наша 
привилегия и ние искаме да дой-
дем в Божия дом с благодарение. 
Молим Господ да отстрани от 
сърцата ни всяко нещо, което е 
лошо, за да можем да внесем в 
Божия дом само това, което Той 
може да благослови.  

„Нека всеки църковен член 
се поклони пред Бога, докато е 
в Неговия храм, и да Му посве-
ти това, което Му принадлежи, 
което Той е изкупил с кръвта на 
Христа. Молете се за говорителя. 
Молете се, големи благослове-
ния да дойдат върху този, който 
ще поднесе хляба на живота. По-
лагайте сериозни усилия самите 
вие да получите благословение 
за себе си. Извикайте към Бога: 
„ Увеличи вярата ми, направи 
ме да разбирам Твоето слово: 
защото разясняването на Твоето 
слово просвещава; дава разбира-
не на простия. Освежи ме с при-
съствието Си. Изпълни сърцето 
ми с Твоята любов, така че като 
притежавам толкова голямо съ-
кровище, да мога да обичам бра-
тята си, както Христос обикна 
мене.”

„Дворовете на църк-
вата трябва да бъдат 
изпълнени със 
свята почтител-
ност.”

„Бог ще благослови всички, 
които се подготвят по този 
начин за Неговата служба. 
Те ще разберат какво означа-
ва да имат уверението на Ду-
ха,понеже са приели Христос 

чрез вяра. Христовата рели-
гия означава много повече 
от прощение на греха. Тя оз-
начава отнемане на нашите 
грехове и изпълване на ваку-
ума със Светия Дух. Тя озна-
чава божествено просветле-
ние, радост и тържествуване 
в Господа. Тя означава едно 
сърце, изпразнено от собст-
веното „аз” и благословено с 
пребъдващото присъствие на 
Христос. Нуждаем се от жиз-
нено необходимите качества 
на християнството и когато 
започнем да ги притежаваме, 
църквата ще бъде една жива, 
активна, работеща църква. 
Ще има растене в благодатта, 
тъй като светлите лъчи на 
Слънцето на правдата про-
никват и изпълват стаите на 
ума.  

„Нека не внасяме мрака на 
недоверие в църквата. Нека 
почистим светилниците 
си, като се постараем да ги 
снабдим отново с масло, 
преди да пристъпим през 
прага. Наше право, наша 
привилегия е да отстраним 
мрачната депресия. 
Когато отиваме в дома за 
поклонение, можем да 
отидем с радост;  понеже 
нима не ни предстои да се 
срещнем с Бога и с Неговия 
народ?

„Христос приветства 
малките деца да дойдат при 
Него.  Той бе ободрен от 
простотата на тяхната вяра. 
Нека станем като малките 
деца, така че в простотата на 
вярата да можем да оставим 
Исус да дойде при нас и да се 
оставим ние да отидем при 
Него.  

Пейте на Господа с Дух и 
с разбиране. Нека в ума ви 
не навлиза нито една мисъл 
на критичност, която да ви 
тормози; понеже Сатана е 
наблизо. Той ще направи 
това без вашата помощ. 
Откажете да сътрудничите 
на обвинителя на братята.
Съберете всеки лъч светлина, 
след това потърсете онези, 
които се нуждаят от помощ и 
им дайте тази светлина. Бог 
казва: „Излез по пътищата 

и по оградите и колкото 
намериш, накарай ги да 
влязат, за да се напълни 
домът Ми.”  6

Да се покланяме в 
красотата на светостта

„Хвалете Господа, всички 
Негови светии. Радвайте се 
в Господа. Хвалете святото 
Му име. На всяко религиозно 
събрание ние трябва да 
носим пробудено духовно 
съзнание, че Бог и ангелите 
са там, като съдейства на 
всички истински поклонници. 
Ние не получаваме и една 
стотна част от това, което би 
трябвало, като се събираме 
заедно за поклонение пред 
Бога. Нашите способности за 
възприемане се нуждаят от 
по-голяма чувствителност. 
Общението помежду ни 
трябва да ни прави щастливи. 
Защо при такава надежда, 
каквато имаме, сърцата ни не 
са разгорещени от Божията 
любов?

„Когато сме изкушавани да 
мърморим или да се оплакваме 
от нещо, което някой е 
направил, похвалете нещо в 
този човек. Кажете: „Сатана, 
този път победих изкушенията 
ти.” Култивирайте навика на 
благодарността. Хвалете Бога 
отново и отново за Неговата 
чудесна любов, като отдаде 
Христос да умре за нас. Никога 
не е от полза да мислим за 
стари обиди. Бог ни призовава 
да култивираме Неговата 
милост и несравнимата Му 
любов, за да можем да се 
изпълним с хваление.” 7
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Молитвата 
ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

Г. Сербан

Много пъти в моето 
детство аз се мъчех 
да се справя с въ-

проси като „Какво означава да 
се моля?” „Защо трябва да се 
моля?” „Какво трябва да кажа 
в молитвата си?” „Има ли кой 
да чуе молитвите ми и да им 
отговори?” По това време аз 
не разбирах особено добре. Но 
винаги, когато пренебрегвах 
молитвата, през целия ден се 
чувствах несигурен—като че ли 
се намирах в някаква беда. То-
гава се опитах да разбера защо 
се чувствах в безопасност, след 
като съм принесъл личната си 
молитва. И Бог ми отговори—
като ми позволи да разбера, че 
молитвата наподобява твоето 
обаждане по телефона на ня-
кой, на когото имаш доверие, 
като например обаждане на 
татко, за да му кажеш къде си, 
за да дойде да те вземе. Ако му 
се обадиш, независимо дали 
вали дъжд, сняг или е късно 
през нощта, можеш да си сигу-
рен, че той ще дойде да те взе-
ме веднага. Но ако пропуснеш 
да му се обадиш—с презумпци-
ята, че той трябва някак-си да 
отгатне кога точно ще приклю-
чиш часовете в училище, ще се 
чувстваш в несигурност. Той 
може и да дойде веднага, но 
дали ще бъдеш уверен за това? 
Тогава всяка минута изглежда 
като часове. Вероятно въобра-
жението ти ще те накара да се 
чувстваш преследван или че 
някой те шпионира и изчаква 
за възможността да те нарани.  

Молитвата е каналът за кому-
никация между нашата душа и 
Бог. Тя е „отварянето на сър-
цето пред Бог като пред прия-
тел. Не че е необходима, за да 
запознае Бог с това, което сме, 

но за да ни направи способни 
да го приемем. Молитвата не 
свежда Бог долу при нас, а из-
дига нас горе при Него.” 1

„Молитвата е дъхът на ду-
шата, тайната на духовната 
сила. Ако пренебрегнете уп-
ражнението на молитвата или 
се отнасяте към молитвата не-
редовно, когато намерите за 
удобно—ще отпуснете ръката 
си от Бога. Духовните способ-
ности ще загубят жизнеността 
си, религиозната опитност ще 
загуби здравето и тонуса си.” 2

„Господ ни дава привилегия-
та да Го търсим лично в сери-
озна молитва или да разтовар-
ваме душите си пред Него, като 
не задържаме нищо от Него, 
Който ни е поканил: „Дойдете 
при Мене, вие, които се труди-
те и сте обременени, и Аз ще ви 
дам покой” (Матей 11:28).” 3

Поддържане на връзка с 
Всемогъщия

Далеч в Едем първата двойка 
имаха привилегията да се сре-
щат всеки ден с небесния Отец. 
Те разговаряха с Него, както 
ние днес разговаряме с прия-
тел. Поради престъпването на 
закона тази привилегия беше 
ограничена до известна степен. 
Ако допреди те бяха в състояние 
да споделят с Него всичко, кое-
то възнамеряваха да направят, 
лице в лице–сега бяха в състоя-
ние да разговарят с Него само с 
глас, без да могат повече да Го 
виждат и в същата степен, до 
която грехът покварява и ом-
ърсява човешкото естество—
грехът ни прави непригодни 
да можем да дойдем в Божието 
присъствие. Ден след ден чове-
чеството потъва все по-дълбоко 
в грях и щеше да остане в това 

състояние завинаги, ако Бог не 
се бе намесил по един специа-
лен начин. Ние сме пълни с 
грях, но можем да дойдем при 
Бога и да Го помолим със свято 
дръзновение за милост и про-
щение—превъзмогвайки страха 
от това, че сме виновни, понеже 
имаме Христос за посредник. 
Чрез собствените Си заслуги 
Христос премости пропастта, 
която грехът бе издълбал, така 
че прислужващите ангели мо-
гат да общуват с хората. Христос 
ни свързва—в нашата слабост и 
безпомощност—с Източника на 
безкрайната сила. Ако нашата 
молитва излиза от едно искре-
но сърце и се молим в Неговото 
име, дори когато не знаем какви 
думи да използваме в молит-
вата си, Исус ще подреди тази 
молитва по един угоден и при-
емлив начин, придружен с уха-
нието на Неговия тамян—така 
че нашата молитва да бъде при-
емлива за Отец.

„Чрез природата и открове-
нието, чрез Своето провидение 
и чрез влиянието на Своя Дух, 
Бог ни говори. Но всичко това 
не е достатъчно; имаме нужда 
самите ние да излеем сърцата си 
пред Него. . . . За да общуваме с 
Бога, трябва да имаме да Му ка-
жем нещо относно реалния ни 
живот.” 4

„Когато Исус беше на земята, 
Той учеше учениците Си как да 
се молят. Той ги насочи да пред-
ставят ежедневните си нужди 
пред Бога и да полагат цялата 
си грижа върху Него. И увере-
нието, което им даде за това, че 
молитвите им ще бъдат чути, е 
уверение, което е и за нас.  

„Докато живееше сред хората, 
сам Исус бе често на молитва. 
Нашият Спасител се идентифи-
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цира с нашите нужди и наша-
та немощ, като стана молител, 
Който търсеше от Отец захран-
ване със свежи сили, за да ус-
пее да излезе подкрепен за из-
вършване на задълженията и за 
посрещане на изпитанията.  . . . 
И ако Спасителят на хората, Чо-
вешкият Син, чувстваше нуж-
дата от молитва, колко повече 
би трябвало слабите, грешни 
смъртни същества да чувстват 
необходимостта от пламенна, 
постоянна молитва.” 5

„Молете се в скришната си 
стаичка и като отивате да пола-
гате ежедневния си труд, нека 
сърцето ви често се въздига към 
Бога. Именно по този начин 
Енох ходеше с Бога. Тези без-
мълвни молитви се възнасят 
като скъпоценен тамян пред 
престола на благодатта. Сатана 
не може да надвие човека, чието 
сърце пребъдва по този начин с 
Бога.

„Не съществува време или 
място, когато и където да е не-
подходящо да отправим про-
шението си към Бога. Не съ-
ществува нищо, което да ни 
възпрепятства да издигнем 
сърцата си в духа на искрена, 
сериозна молитва.  Сред улич-
ната тълпа, в процес на работен 
ангажимент можем да изпра-
щаме прошението си към Бога и 
да умоляваме за божествено ръ-
ководство подобно на Неемия, 
когато отправи искането си към 
цар Артаксеркс. Скришна ста-
ичка за общение може да се на-
мери на всяко място, където се 
намираме. Трябва да държим 
вратата на сърцето си постоян-
но отворена и поканата ни по-
стоянно да се възнася към Исус 
да дойде  и да пребъдва като не-
бесен гост в душата.” 6

Защо ни е толкова 
трудно да коленичим на 
молитва?

Да се каже „Съжалявам” е 
най-трудната присъда на све-
та. Изглежда лесно, но тежест-
та на вината, която изпитваме, 
ни затруднява да дойдем при 
Бога. Не е трудно да се разгова-
ря с приятел, но когато знаем, 
че сме разочаровали този при-
ятел, става по-трудно да раз-

говаряме с него/нея. Винаги, 
когато виждаме тази личност, 
сме склонни да се опитваме да 
свърнем, за да среща лице в 
лице. Така е и с Исус, понякога 
изглежда по-лесно да Го избег-
нем, отколкото да допуснем, че 
сме Го разочаровали.  

Тук и Сатана изиграва роля-
та си. Дяволът се приближава, 
за да ни обезсърчи, точно как-
то направи в небето с ангелите. 
Той  излага на показ пред очи-
те ни тежестта на греха, който 
сме извършили, и ни казва, 
че сме отишли прекалено на-
далеко, за да можем да бъдем 
опростени повече. Но Божи-
ето слово ни учи, че когато 
се чувстваме толкова слаби—
както когато сме без посред-
ник—именно тогава е точният 
момент да коленичим. В този 
момент трябва да започнем 
да се молим и да искаме Бог 
да ни спаси. Трябва да гледа-
ме към Христос, нашата един-
ствена надежда. В такива мо-
менти Той е толкова по-близо 
до нас, отколкото през остана-
лото време! И ако е необходи-
мо, Той е готов да ни изпрати 
всичките ангели, които са ни 
необходими, за да ни помог-
нат, ако умоляваме за Негова-
та поддържаща благодат.

Да победим врага на 
душите си чрез вярна 
молитва

Да преговаряте със злия и да 
смятате, че някак ще излезете 
победител означава, че мами-
те себе си. Сатана винаги ще е 
победител, ако се основавате 
на собствената си сила. Един 
учител от нашето мисионерско 
училище казваше: „Аз се дове-
рявам на теб, но не се доверявам 
на дявола.” Върховният враг ни 
познава по-добре, отколкото ние 
познаваме сами себе си и когато 
смятаме, че накрая сме спечели-
ли победата, той се приближава 
към нас с изкушението, което 
знае, че обичаме — и го замисля 
по един съвършен начин, така 
че да не можем да кажем „не”. 
Това може да е музика, коли, 
мода, видео игри или друго ня-
какво изкушение—някакво дру-
го нещо, което обичаме и то по-

глъща вниманието ни повече, 
отколкото Бога.

Той разполага с достатъчно 
опит, за да ни изкуши в такъв 
момент, при това знае как да по-
стъпва с хора от всички възрасти, 
млади и стари. Първоначално 
може да изглежда, че това е едно 
ново преживяване, но след като 
го повторим няколко пъти, ста-
ваме пристрастени, така че вече 
не можем да си представим 
живота без него. Освен 
това, след като сте 
свикнали с 
т о в а 

нещо, скоро ще почувствате, че 
няма нищо нередно да продъл-
жавате да го вършите. „Бъдете 
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трезвени, будни. Противникът 
ви, дяволът, като рикаещ лъв 
обикаля, търсейки кого да по-
гълне4 (1 Петрово 5:8), и ако е 
възможно, той ще измами и са-
мите избрани.

Ако имате този проблем и усе-
щате, че сте изпразнени от си-
ла—и започнете да мислите, че 
за вас не съществува начин да 
излезете от тази ситуация, спом-
нете си, че Исус ни приканва да 
дойдем при Него и да получим 
покой за душите си. Библията ни 
учи, че този определен род зли-
ни не могат да излязат „освен с 
пост и молитва” (Марк 9:29). 
Опитайте се да си изберете един 
ден в седмицата за специално 
време и го отделете за молитва 
и пост. Наша привилегия е да 
дойдем при Бога със свято дръз-
новение. Отначало това няма да 
е лесно. Сатана ще идва, за да ни 
изкушава, също както направи 
с Исус в пустинята. Той знаеше, 
че Исус беше постил продължи-
телно време—и така знаеше, че 
Исус най-вероятно беше много 
гладен. В този момент отиде при 
Него, за да сподели някои идеи 
къде и как Той би могъл да се 
снабди с храна.

„ . . . наскоро той 
каза на баба ми, че 
откак се помолихме 
за него в онзи ден, 
никога повече не 
е пушил . . .”

Спомням си първия път, ко-
гато се опитах да постя. . . . Не 
съм свикнал да закусвам събо-
та сутрин, но точно тази събота, 
когато си бях казал, че ще постя, 
изведнъж се почувствах по-гла-
ден отколкото обикновено и не 
успях да устоя на изкушението! 
Но като се молех повече, полу-
чих повече сила отгоре и—чрез 
постене получих сила да контро-
лирам цялото си тяло с мозъка 
си. Умът е единственото място, 
до което Сатана няма достъп—и 
при това положение той се опит-
ва да ни контролира чрез други-
те части на тялото.

Друг един начин да победим 
идолите в сърцето си е чрез сила-
та на груповата молитва. Спом-
ням си как преди няколко годи-
ни един съсед се отби в църквата 
ни една събота сутрин по време 

на службата. Той изчака да при-
ключим богослужението и поис-
ка да се помолим за него. Споде-
ли, че дълго време се е опитвал 
да откаже цигарите. Никой от 
различните начини, които е из-
пробвал, не е постигнал ефект. 
И сега наистина се надяваше, че 
ако се помолим за него специ-
ално за това изкушение, той ще 
придобие достатъчно сила, за 
да победи. Той никога повече не 
дойде пак в църквата след това 
(или поне не досега), но неотдав-
на казал на баба ми, че откакто 
сме се помолили за него, повече 
никога не е пушил отново, така 
че искал да благодари на всички 
в църквата за това, че сме се по-
молили.  

„Сатана знае по-добре откол-
кото Божия народ силата, коя-
то Божиите люде могат да имат 
над него, когато тяхната сила е 
в Христос. Когато и най-слаби-
ят вярващ в истината смирено 
умолява могъщия Победител за 
помощ,  разчитайки неизменно 
на Христа, той може да отблъс-
не успешно Сатана и войнството 
му.” 7

Когато смирено помолим Бог 
да ни помогне да развържем 
връзките на злото, Той ще ни 
чуе и ще ни отговори. Но ние 
трябва да живеем в хармония с 
молитвите си. Те не ще ни полз-
ват, ако се обхождаме противно 
на молитвите си. Не бихме мог-
ли да устоим на изкушенията 
чрез пост и молитва, ако съще-
временно продължаваме да се 
задържаме сред изкушенията. 
Развържете връзките на злото, 
„стоейки твърди във вярата, като 
знаете, че същите страдания се 
понасят и от братята ви в света” 
(1 Петрово 5:9).

Библейските основания 
да се молим

Отговорените молитви са при-
чина за хваление и благодарене. 
Често смятаме, че да се молим 
означава да искаме–да молим–
Бог за всичко, от което се нуж-
даем. Много пъти търсим Гос-
пода, когато сме в затруднение 
или когато сме болни. Отиваме 
да Му се молим повече, откол-
кото Даниил се  е молел някога, 
ставаме най-искрените христи-

яни на света. Но когато всичко 
ни върви добре, забравяме за 
Бога относно всичко. Има мно-
го причини да отдаваме благо-
дарност на Бога и да Го хвалим, 
ако се огледаме около себе си за 
нещата, които Господ ни снабдя-
ва всеки един отделен ден.  Не 
забравяйте да благодарите на 
Бог за отговорените молитви и 
продължавайте да поддържате 
взаимоотношението си с Него, 
дори да мислите, че „сега пак 
съм здрав и нямам повече нужда 
от Бог.” Хвалете Бог за слънцето, 
което ни осигурява ежедневно 
светлина и топлина; хвалете Го 
за свежия въздух, който дишате; 
хвалете Го за красивата песен на 
птиците, която достига до прозо-
реца ви безплатно. Всичко това 
изглеждат незначителни неща–
но замисляли ли сте се някога 
колко е щедър и мил Бог, че да 
извършва за нас ден след ден 
неща като тези?

„Промяната, от която се нужда-
ем, е промяна на сърцето, която 
може да се придобие единстве-
но, като търсим Бог лично всеки 
ден за благословение, умолявай-
ки Го за Неговата сила, като се 
молим пламенно благодатта Му 
да дойде върху нас, така че ха-
рактерите ни да могат да се про-
менят.” 8

„Всеки ден трябва да науча-
вате нещо ново от Писанията. 
Изследвайте ги като скрити съ-
кровища, понеже съдържат ду-
мите на вечен живот. Молете се 
за мъдрост и разбиране да про-
умеете тези свети писания.  Ако 
правите това, ще откривате нови 
красоти в Божието слово; ще 
чувствате, че сте получили нова 
и скъпоценна светлина по теми, 
свързани с истината и Писания-
та непрекъснато ще придобиват 
нова стойност за вас.” 9

Молете се, докато изучавате: 
„Отвори очите ми, за да виж-
дам чудесни неща в Твоя закон” 
(Псалм 119:18)!

„Полагайте сериозни усилия 
за единство. Молете се за него, 
работете за него. Това ще донесе 
духовно здраве, извисяване на 
мисълта, благородство на харак-
тера, настройка на ума към не-
бесните неща, като ви направи 
да сте в състояние да надмогнете 
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егоизма и подозирането в зло и 
да бъдете повече от победители 
чрез Този, Който ви възлюби 
и отдаде Себе Си за вас. Разпъ-
нете личното „аз”; оценявайте 
другите като по-добри от себе 
си. По този начин ще бъдете до-
ведени до единство с Христос. 
Пред небесната вселена, както 
и пред църквата и света вие ще 
принасяте непогрешимо доказа-
телство, че сте синове и дъщери 
на Бога. Бог ще бъде прославен 
чрез примера, който давате.”10

„Молите ли се за напредъка 
на истината? Тогава работете за 
него и показвайте, че молитвите 
ви се принасят от едно искрено 
и сериозно сърце. Бог не върши 
чудеса там, където е осигурил 
средства, чрез които може да се 
реализира делото. Използвайте 
времето и талантите си в служба 
за Него и Той няма да пропусне 
да работи заедно с вашите уси-
лия.” 11

Защо понякога 
преживяваме молитви 
без отговор?

„Ние сме толкова грешащи и 
късогледи, че понякога иска-
ме неща, които не биха били 
благословение за нас, така че 
нашият небесен Баща от лю-
бов към нас ни отговаря на 
молитвите, като ни дава това, 
което ще е за наше най-голя-
мо добро–това, което самите 
ние бихме пожелали, ако с бо-
жествено просветлено зрение 
бихме могли да видим всички 
неща такива, каквито са. Кога-
то изглежда, че молитвите ни 
не получават отговор, трябва 
да се притиснем към обеща-
нието; понеже времето на от-
говор със сигурност ще дойде 
и ще получим благословение-
то, от което имаме най-голяма 
нужда. Но да претендираме, че 
на молитвите ни ще се отгова-
ря винаги точно по такъв на-
чин и за такива неща, както и 
каквито ние желаем, е дързост.  
Бог е твърде мъдър, за да сбър-
ка, както и твърде добър, за да 
задържи нещо добро от тези, 
които ходят правилно. В такъв 
случай не се бойте да Му се до-
верите, дори да не виждате не-
забавния отговор на молитви-

те си. Разчитайте на Неговото 
сигурно обещание: „Искайте и 
ще ви се даде.”  12

Подобно на един земен баща, 
Бог има право да анализира 
молбите ни. Ако един баща 
смята, че синът му иска нещо 
необмислено или види, че си-
нът му не се държи така, както 
му е казал, може да откаже да 
изпълни молбата му. Небесни-
ят Баща има същото право да 
анализира нашите молби. Не-
говият отговор може да е: „Все 
още не”, „Не по начина, по кой-
то ти искаш”, „малко по-раз-
лично” или отговорът Му може 
да е „Да”. Но дали съм готов да 
приема и отрицателен отго-
вор? За изпълнение на обеща-
нието, че ще получим всичко, 
което попросим в Христовото 
име, има двойно условие–Исус 
каза: „Ако пребъдвате в Мене и 
думите Ми пребъдват във вас, 
искайте каквото и да желаете, 
и ще ви бъде” (Йоан 15:7).

„Ако в сърцата си гледаме 
благосклонно на неправда, ако 
се придържаме към някой по-
знат грях, Господ няма да ни 
чуе; но молитвата на разкая-
ната душа винаги бива приета. 
Когато всички известни ни 
злини биват поправени, мо-
жем да вярваме, че Бог ще чуе 
молитвите ни.” 13

„. . . да претендира-
ме, че на молитви-
те ни ще се отговаря 
винаги точно по та-
къв начин и за таки-
ва неща, както и ка-
квито ние желаем, е 
дързост.”
В заключение

Молитвата е мощно оръ-
жие в ръката на християни-
на. Тя е ключът, който отваря 
небесната съкровищница за 
нас и е по-бързо средство за 
комуникация и от капаците-
та на най-софистичния мо-
дел, който е последната дума 
на съвременните технологии.  

Имах опитността да бъда сам 
на нов континент, далеч от се-
мейството и приятелите, без 
никаква подкрепа. Тогава, за 
по-малко от секунда, отправих 
„повикване” към Бога, за да Го 
помоля за Неговото ръковод-
ство и защита. От този момент 
започнах да се чувствам така, 
сякаш съм живял там, откак-
то се помня. Все още за нас е 
непонятно какво означава мо-
литвата; ние не се възползваме 
от тази привилегия толкова, 
колкото бихме могли. Обикно-
вено мислим за молитвата, ко-
гато сме в беда. Но представете 
си колко силни бихме могли да 
бъдем,  ако се молим непрес-
танно, както ни е казал Исус!

„Тези, които облекат Божи-
ето всеоръжие и посвещават 
известно време всеки ден на 
размишление и молитва и на 
изучаване на Писанието, ще 
бъдат свързани с небето и ще 
имат спасително преобразя-
ващо влияние върху хората в 
своето обкръжение. . . . Техни-
те искрени молитви ще влязат 
отвъд завесата. Тази класа хора 
ще имат осветено дръзновение 
да дойдат в присъствието на 
Безкрайния. Те ще чувстват, 
че небесната светлина и слава 
са за тях и ще станат пречис-
тени, извисени, облагородени 
от това интимно познанство с 
Бога. Такава е привилегията 
на истинските християни.”  14
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Л. Тудоройу

Когато Исус се изправи и не 
видя друг, освен Себе Си и же-
ната, Той й каза: Жено, къде 
са твоите обвинители? Никой 
ли не те осъди? Тя каза: Ни-
кой, Господине. А Исус й каза: 
Нито Аз те осъждам: иди си и  
не съгрешавай повече” (Йоан 
8:10, акцентът е добавен).

Покаянието е обратен процес 
- противоположен на отклоня-
ването от Божията воля. Пока-
янието  е болезнено състояние 
на човешкия ум, когато хората 
осъзнаят големината на своите 
грехове. Покаянието е отноше-
нието на отвращаване от себе 
си и делата, произвели отделя-
не от Бога. Покаянието е дело-
то на Светия Дух, онзи дълбоко 
очистващ процес на човешкия 
ум, който ще насочи, свърже и 
посвети ума на Бога като вър-
ховен владетел на човешкия 
храм.

„Тези, които отдават живота 
си в служба на Бога, ще живеят 
с Него през безкрайните веко-
ве на вечността. . . .

„Те ще гледат лицето Му и 
Неговото име ще бъде на че-
лата им” (Откровение 22:4).  В 
този свят техните умове бяха 
отдадени на Бога; те Му служе-
ха със сърцето и интелекта си, 
така че сега Той можеше да по-
ложи името Си на челата им.” 1

Покаянието е присъствието 
на Исус в живота на грешника. 
Покаянието е отвращение от 
греха Покаянието е присъдата: 
„Иди си и не съгрешавай пове-
че.” Покаянието е примирява-
не с Бога. Покаянието може да 

се изрази с думи, както в слу-
чая със Закхей: „Ето, Господи, 
от сега давам половината от 
имота си на сиромасите; и ако 
някак съм взел нещо от някого 
чрез лъжливо обвинение, връ-
щам му четверократно” (Лука 
19:8).

В историите на библейски-
те герои има един скъпоценен 
урок във връзка с покаянието. 
Можем да запитаме: Защо Бог 
допусна в Святото слово да се 
запише докладът за дела или 
грехове, които са Му отврати-
телни? 

Прелюбодейството, убий-
ството и други грехове на биб-
лейски герои са срам за чове-
ците и оскърбление за Бога.

Нека се поучим от покаяние-
то на Давид, когато се помоли: 
„Признах греха си пред Тебе 
и беззаконието си не скрих. 
Рекох: Ще изповядам Госпо-
ду престъпленията си; и Ти 
прости вината на греха ми.  . . 
. Ти си прибежище мое, Ти ще 
ме пазиш от скръб; с песни на 
избавление ще ме окръжаваш” 
(Псалм 32:5–7).

„Мнозина са роптаели за 
това, което наричат Божия не-
справедливост при помилва-
не на Давид, вината на когото 
беше голяма, след като Бог бе 
отхвърлил Саул по причина 
на неща, които им изглеждат 
далеч по-безобидни грехове.  
Но Давид се смири и изповя-
да греха си, докато Саул пре-
зря изобличението и закорави 
сърцето си, без да се покае.

„Този откъс от живота на Да-

вид е изпълнен със значение 
за каещия се грешник. Той 
е един от най-убедителните 
илюстрации, които са ни даде-
ни, за борбите и изкушенията 
на човешкото естество, както и 
искреното покаяние пред Бога 
и вяра в нашия Господ Исус 
Христос. През всички векове 
тази част от живота на Давид 
се е доказвала като източник 
на насърчение за души, които, 
след като са паднали в грях, са 
се борели под товара на собст-
вената вина. Хиляди от Божи-
ите чеда, които са били подлъ-
гани в грях, в момента, когато 
са били готови да се отдадат 
на отчаяние, си спомнят как 
искреното покаяние и изповед 
на Давид бяха приети от Бога, 
независимо че той понесе стра-
дание заради престъплението 
си; така и те добиват  кураж да 
се покаят и отново се опитват 
да ходят в пътя на Божиите за-
поведи.” 2

Едно нещо, което знам: Оне-
зи библейски герои, които са 
имали дързостта да съгрешат, 
са намерили също чрез Божия-
та благодат кураж да се покаят. 
Именно тук започва историята 
на грешниците, които ще бъ-
дат на небето–синовете и дъ-
щерите на Бога; те престават 
да съгрешават в този свят и 
позволяват на Исус да извър-
ши в тях обратното на делото 
на греха–да изработи в тях во-
лята на нашия небесен Баща.

Самсон се покая без очи, Да-
вид–без четирима сина, Лот–
без своята съпруга, аз, ти и 

 Покаяние
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другите вероятно без дясната 
си ръка или левия крак.  

Но в Божието царство всич-
ки са при нозете на Исус. Като 
си представим вечността, кол-
ко е удивително да осъзнаем, 
че „най-близо до престола са 
онези, които някога са били 
най-ревностни в сатанинска-
та кауза, но които, подобно на 
главня, изтръгната от огъня, 
са последвали своя Спасител с 
дълбоко, горещо посвещение.  
До тях са тези, които са усъвър-
шенствали християнски ха-
рактери сред лъжа и безверие, 
тези, които са почели Божия 
закон, когато християнският 
свят го обявява за невалиден, 
както и милионите от всички 
векове, пострадали като мъ-
ченици за вярата си. А отвъд 

е „голямо множество, което 
никой не може да изброи, от 
всички народи, племена, люде 
и езици, стоящи пред престо-
ла и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони 
в ръцете си” (Откровение 7:9). 
Воюването им е приключило, 
победата им е спечелена. Те са 
преминали през състезанието 
и са достигнали до наградата. 
Палмовата клонка в ръцете им 
е символ на победата им, бяла-
та дреха е символ на безупреч-
ната праведност на Христос, 
която сега е тяхна.”3

Когато бях млад, на около 16 
или 17 години, се оказах въз-
питаник на едно атеистично 
училище–културата отричаше 
съществуването на Бога. Ос-
ъзнах, че съм сам в една без-
крайна вселена. Не знаех как-

во да правя. Имах въпроси без 
отговори; животът ми без Бог 
в никакъв случай не вървеше 
по мед и масло. Четях книги 
(в онези дни нямаше Фейсбук, 
нито интернет) и всяка книга 
си имаше добър и лош герой. 
Израснах с навика да синте-
зирам сюжети и концепции, 
докато един ден си отидох 
вкъщи и си спомням, че един 
възрастен човек ми даде Нов 
Завет в джобен формат. Когато 
започнах да чета книгата, бях 
сам вкъщи. Като продължавах 
да чета книгата на Матей, бях 
пронизан в сърцето си от един 
сюжет, който ми беше нов и 
който запали вътре в мен един 
огън, много уникален в същ-
ността си. Исус—какъв харак-
тер, какъв човек, какъв Бог, 
какъв Спасител, какъв Прия-
тел! Никога не се бях виждал 
в такава контрастна светли-
на–с грозен характер, окаян, 

„Покаянието е 
делото на Светия 

Дух, онзи дълбоко 
очистващ процес 
на човешкия ум, 

който ще насочи, 
свърже и посвети 

ума на Бога. . .”
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недостоен да живее, уродлив.  
За първи път се отвратих от 
себе си;  искрено повярвах, че 
от мене няма по-голям греш-
ник. Тогава започнах да ми-
сля: „Прекалено е хубаво, за 
да е истина.” И аз искам това! 
Такъв живот на посвещение, 
този живот на Исус като харак-
тер–любезен, дълготърпелив. 
Бях победен от желанието да 
прегърна характера на този 
„ЧОВЕК, ИСУС ХРИСТОС”. 
Като сравнявах себе си с Госпо-
да, казах (подобно на апостол 
Павел) „Окаян аз човек! Кой 
ще ме избави от тялото на тази 
смърт?” (Римляни 7:24).

Поглеждайки назад към 
много специални моменти в 
живота си, започнах да се не-
навиждам–заради начина, по 
който съм живял. Не можех 
да имам вяра на сълзите си, 
нито на думите си. Дълбоко в 
сърцето си разбирах, че спаси-
телното качество на любовта, 
в най-чистия смисъл на тази 
дума, може да се намери един-
ствено в Исус Христос. Тогава 
се помолих със сълзи и умоля-
вах Бог да промени живота ми. 
Получих дара на покаянието от 
Него и животът ми постепенно 
се промени.  Поддържам връз-
ка с Господа всеки ден и през 
нощта, общувайки с моя скъп 
Спасител. Всеки грях е влизал 
в стълкновение с Исус и при 
всяко едно изкушение или все-
ки един лош навик Исус се е 
борел за моето освобождение.

И накрая, достигнах до про-
блема с филмите. Гледах те-
левизия, а след това се молех, 
понеже Светият Дух работеше 
в сърцето ми, внасяйки дълбо-
ко съжаление, ужасно усещане 
за недостойнство, докато на 
коленете ми сцени и образи 
от филмите преследваха очите 
ми. Исус ми даваше победа-
та бавно, но сигурно. Не беше 
лесно. Исус дава силата на во-
лята. Най-дълбокото съжале-
ние се пораждаше от факта, 
че съм наранил Този, Когото 
обичах върховно. Разделение-
то, което грехът щеше да внесе 
между мен и Исус, бе непоно-
симо, не можех да понеса да 
остана далеч от Господа, но все 

още нямах силата да победя. 
Ето че дойде и „Спайдерман”. 
Тогава в Румъния, една кому-
нистическа държава, щеше да 
се излъчи за първи път филмът 
„Спайдерман”. Повечето от 
моите съученици избягаха от 
последните два часа и отидоха 
да гледат „Спайдерман”. Бях 
сам на спирката и повече от 30 
ученика се опитваха да ме убе-
дят да отида с тях, за да гледа-
ме филма. За първи път обра-
зът на Исус изпъкна така ясно 
и живо пред мен в сърцето ми 
и аз почувствах милост, съжа-
ление и съчувствие към Госпо-
да. Казах в сърцето си: „Исусе, 
няма да Те оставя пак сам, Ти 
си моят Приятел–най-добри-
ят, единственият, така че аз ос-
тавам с Теб.” Автобусът със съ-
учениците ми потегли, като те 
правеха жестове и гримаси от-
вътре. Аз си останах там, сам с 
моя Исус; плачейки от щастие 
в себе си, че останах с Господа.

„Дълбоко в сърцето 
си разбрах, че спаси-
телното качество на 
любовта, в най-чис-
тия смисъл на тази 
дума, може да се 
намери единстве-
но в Христос.”

Днес аз съжалявам, аз се по-
кайвам за похабеното време, 
което съм прекарвал пред те-
левизора. Имам един живот 
да живея; сега не гледам фил-
ми–чета книги. Разговарям с 
Господа и съм щастлив. Пока-
янието е дар; ти можеш да го 
имаш. То е твое чрез вяра; гле-
даш на удоволствието от такъв 
един живот с Исус и този жи-
вот става толкова желателен, 
че единственият въпрос, който 
остава в теб, е: Кой ще ми даде 
сила на волята , за да кажа НЕ 
на ГРЕХА? 

Хвани се за обещанията на 
Господа, нека покаянието и 
прощението дойдат като дар 
от Господ Исус Христос за теб.  

Погледи на Него и живей, бе-
дни грешниче; погледни и жи-
вей.

„И така, работата на грешни-
ка не е да се примирява с Бога, 
но да приеме Христос като 
своя мир и праведност. По та-
къв начин човекът става едно 
с Христос и едно с Бога. Няма 
начин, по който сърцето може 
да бъде направено свято, освен 
чрез вяра в Христа. И все пак 
мнозина мислят, че покаяние-
то е един вид подготовка, която 
трябва да произлезе от човека, 
преди да дойде при Христос. 
Самите те трябва да предпри-
емат крачките, за да намерят 
Христос като застъпник в своя 
полза. Истина е, че трябва да 
има покаяние, преди да има 
прощение, но грешникът тряб-
ва да дойде при Христос, пре-
ди да може да намери покая-
ние. Именно добродетелта на 
Христос е тази, която укрепва 
и просветлява душата, така 
че покаянието да може да е  
приемливо…. Покаянието със 
сигурност е също толкова дар 
от Исуса Христа, колкото е и 
прощението на греховете. По-
каяние не може да се преживее 
без Христос, тъй като именно 
покаянието, на което Той е ав-
торът, е основанието, въз ос-
нова на което можем да иска-
ме прощение. . . Именно чрез 
делото на Светия Дух хората 
биват довеждани до покаяние. 
Именно от Христос идва бла-
годатта на покаянието, също 
както и дарът на прощението, 
а покаяние, както и прощение 
на греховете, се предоставя 
единствено чрез примирител-
ната кръв на Христа. Тези, на 
които Бог прощава, Бог прави 
първо да се покаят.”4

Господ да ни помогне да при-
емем тези невероятно големи 
дарове, които са предоставени 
на наше разположение! Амин.
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Смятат някои, че делата ни са пепел, 
Понеже спасението ни е дар. 

Наистина–делата ни не са паспортът за небето; 
защото спасени сме по благодат.

Единственият път до блаженото небе
е чрез кръвта на нашия Спасител;

За всички тя победата печели,
които отбиват атаката на злия враг.

Но нима Бог не гледа на сърце? 
Ще види ли там Той петна ?

Настина, Той всяка наша мисъл знае,
подбудите ни ясни са пред Него.

Той знае доколко искрено е всичко, що твърдим; 
Присъства винаги навсякъде

и казва: Да, чрез вяра вий спасени сте;
но по делата съдени ще бъдем ний.

Тоз’ свят клони към своя край, 
Души са в нужда от спасение. 

Делата ни сега са под наблюдение— 
покайваме ли се, или тук търсим своя рай?

Мързеливи и пасивни няма как да бъдем— 
Спасението ни не е игра.

Време е да се изправим твърдо—
 заради Исус да победим!

Целият тоз’ безпорядък, що в ума държим на склад, 
и купчината от човешката си гордост и парад

При кръста ний да изгорим, 
като гледаме раненото Му тяло.

На пост сме–няма как да спим; 
Да се пробудим от дрямката си трябва,

За да потърсим бродещи души: 
Да вдигнем кръста си с Христова правда!

—BHM

Да спиш или да бъдеш спасен?
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Старозаветната „ръка”

Според Конкорданса на 
Стронг идеята за изповедта 
(признаването) в Стария За-
вет се превежда обикновено 
от еврейския корен “yad,” кой-
то буквално обрисува ръка— в 
типичния случай отворена 
ръка, която предполага власт, 
авторитет или посока. Един-
ствената друга старозавет-
на дума, която навежда към 
изповед, идва от еврейската 
дума “towdah,” която отново 
предполага протягане на ръ-
ката.

Нашето гордо човешко ес-
тество е склонно да възпри-
ема като отблъскваща идея-
та за изповед (признаване),  
като нещо, което е признак на 
слабост. Но тук в противовес 
виждаме реалната картина—а 
именно, че в благородния акт 
на изповедта участват сила и 
кураж.  

Първият пример в Писание-
то за действителната дума „из-
повядай” се намира в Левит, 
глава 5– при което признава-
нето (изповядването) на гре-
ха бе съпроводено с принос за 
престъпление за извършеното 
злодеяние. Това бе едно реал-
но извършено действие, а не 
пасивно преживяване. Също 
както старозаветните евреи, 
ако имаме сериозно отноше-
ние към вярата си, няма да си 
стоим пасивно по отношение 
на тази съществена тема.

Господ е дал на народа Си 
уверението: „Ако изповядат 
беззаконието си и беззаконие-
то на бащите си,  което са из-

НА ГРЕХА

Изповядване
 Б. Монтроуз

вършили против Мене, и още, 
че са ходили противно на Мене  
и че Аз ходих противно на тях 
и ги отведох в земята на непри-
ятелите им, - ако тогава се сми-
ри необрязаното им сърце, и 
приемат наказанието на безза-
конието си, тогава ще спомня 
завета Си с Якова; още завета 
Си с Исаака и завета Си с Авра-
ама ще спомня; ще спомня и 
земята” (Левит 26:40–42). Ето 
защо изповедта е от същест-
вено значение, за да получим 
предимството на завета, който 
Бог има с народа Си на земята.  

От жизнено важно 
значение във време на 
реформация

В истински значими момен-
ти от еврейската история из-
поведта оказваше съществено 
влияние върху ефективността 
на истинската реформация. В 
началото на своето царуване 
Соломон се помоли: „Ако лю-
дете Ти Израил бъдат разбити 
пред неприятеля по причина, 
че са Ти съгрешили, и се обър-
нат та изповядат Твоето име, 
и принесат молитва като се 
помолят пред Тебе в тоя дом, 
тогава Ти послушай от небе-
то, и прости греха на людете 
Си Израиля, и възвърни ги в 
земята, която си дал на тях и 
на бащите им. Когато се затво-
ри небето, та не вали дъжд по 
причина, че са Ти съгрешили, 
ако се помолят на това място 
и изповядат Твоето име, и се 
обърнат от греховете си поне-
же ги съкрушаваш, тогава Ти 
послушай от небето и прости 

греха на слугите Си и на лю-
дете Си Израиля, и покажи им 
добрия път, в който трябва да 
ходят, и дай дъжд на земята 
Си, която си дал в наследство 
на людете Си.” (2 Летописи 
6:24–27). Двеста и петдесет го-
дини по-късно голяма радост 
последва изповедта на Божия 
народ по време на цар Езекия, 
както четем доклада във 2 Ле-
тописи глава 30.

Забележете също акцента в 
молитвата на Неемия, преди 
да се извърши голямата ре-
формация под негово ръковод-
ство: „Дано бъде сега ухото Ти 
внимателно, и очите Ти отво-
рени, за да слушаш, молитвата 
на Твоя слуга, която принасям 
сега пред Тебе ден и нощ за 
Твоите слуги израилтяните, и 
като изповядвам греховете на 
израилтяните, с които сме Ти 
съгрешили. И аз и бащиният 
ми дом сме съгрешили. . . . Из-
раилевият род отдели себе си 
от всичките чужденци; и заста-
наха, та изповядаха своите гре-
хове и беззаконията на бащите 
си.” (Неемия 1:6; 9:2).

Обърнете внимание на сила-
та на изповедта по времето на 
Ездра: „А като се молеше Ез-
дра и се изповядваше с плач, 
паднал пред Божия дом, съ-
бра се при него от Израиля 
едно много голямо множество 
мъже, жени и деца; защото 
людете плачеха много горчи-
во.” (Ездра 10:1).

Свещеникът отправи искре-
ния апел: „Сега, прочее, изпо-
вядайте се на Господа Бога на 
бащите си и изпълнете волята 
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Му, и отлъчете се от племена-
та на тая земя и от чужденките 
жени. Тогава цялото събрание 
отговаряйки рече със силен 
глас: Както си казал, така по-
добава нам да направим.” (Ез-
дра 10:11, 12).

Отношението на Даниил
Праведният Даниил се помо-

ли: „Господи, срам на лицето 
подобава на нас, на царете ни, 
на началниците ни и на бащи-
те ни, защото Ти съгрешихме, 
на Господа нашия Бог принад-
лежат милост и прощение, за-
щото се възбунтувахме против 
Него, и не послушахме гласа 
на Господа нашия Бог да хо-
дим по законите, които поло-
жи пред нас чрез слугите Си 
пророците. Да! Целият Израил 
престъпи закона Ти, като се от-
клони та не послуша гласа Ти; 
за която причина се изля върху 
нас проклетията и клетвата на-
писана в закона на Божия слу-
га Моисей; защото Му съгре-
шихме. . . . Господи, послушай; 
Господи, прости; Господи, дай 
внимание и подействувай; да 
не закъснееш, заради Себе Си, 
Боже мой; защото с Твоето име 
се наричат града Ти и людете 
Ти.” (Даниил 9:8–11, 19).

Какво последва в резултат? 
„И докато още говорех и се мо-
лех, и изповядвах своя грях и 
греха на людете си Израиля, и 
принасях молбата си пред Гос-
пода моя Бог за светия хълм на 
моя Бог, дори още като говорех 
в молитвата, мъжът Гавриил, 
когото бях видял във видение-
то по-напред, като летеше бър-
зо се приближи до мене око-
ло часа на вечерната жертва.” 
(Даниил 9:20, 21).

Свидетелството на 
Давид

„Блажен оня, чието престъ-
пление е простено, чийто грях 
е покрит. Блажен оня човек, 
комуто Господ не вменява без-
законие, и в чийто дух няма 
измама. Когато мълчах, ове-
хтяха костите ми от охкането 
ми всеки ден; понеже денем и 
нощем ръката Ти тежеше вър-
ху мене, влагата ми се обърна 
на лятна суша. (Села).

 Признах греха си пред Тебе, 

и беззаконието си не скрих; 
рекох: Ще изповядам Господу 
престъпленията си; и Ти прос-
ти вината на греха ми. (Села)” 
(Псалм 32:1–5).

В Новия Завет продължаваме 
да наблюдаваме удивителното 
влияние, което съпровожда 
изповедта. Например, когато 
Светият Дух работеше мощно 
сред евреите и гърците в Ефес, 
„И това стана известно на 
всички ефески жители, и юдеи 
и гърци; и страх обзе всички 
тях, и името на Господа Исуса 
се възвеличаваше. И мнозина 
от повярвалите дохождаха та 
се изповядваха и изказваха де-
лата си” (Деяния 19:17, 18).

Изповедта е съществена 
стъпка на вярата, но нейният 
реален плод идва, когато се 
покаем и изоставим практи-
куването на изповядания грях. 
Върховният неприятел на ду-
шите обича да ни съблазнява в 
грях, като ни прави да мислим, 
че това в действителност не е 
кой-знае каква работа–и след 
това, като съгрешим, се връ-
ща при нас с демонично задо-
волство, за да ни направи да 
мислим, че извършеният грях 
е възможно най-страшното 
нещо, както и да се чувстваме 
толкова крайно обречени на 
погибел, че дори да не си да-
дем труда да го изповядаме, 
защото е твърде късно.  

„В истински зна-
чими моменти от 
еврейската история 
изповедта оказ-
ваше съществе-
но влияние върху 
ефективността на 
истинската рефор-
мация.”

Но истината е, че дори и по-
някога да трябва да се изпра-
вим пред горчивите последи-

ци поради извършеното зло, 
Вдъхновението заявява: „Не 
злорадствай заради мене, не-
приятелко моя. Ако падна, ще 
стана; ако седна в тъмнина, 
Господ ще ми бъде светлина” 
(Михей 7:8).

„Ето, блажен е оня човек, ко-
гото Бог изобличава; затова, не 
презирай наказанието от Все-
могъщия; защото Той нараня-
ва, Той и превързва; поразява, 
и Неговите ръце изцеляват. В 
шест беди ще те избави; дори 
в седмата няма да те досегне 
зло” (Йов 5:17–19).

Характеристики на 
истинската изповед

„Апостолът казва: „Изповяд-
вайте (признавайте) грешки-
те си един на друг и молете се 
един за друг, за да оздравее-
те” (Яков 5:16). Изповядвайте 
греховете си пред Бог, Който 
единствен може да ги опрости, 
и признавайте грешките си 
един на друг. Ако сте обидили 
ваш приятел или ближен, вие 
следва да признаете лошото си 
деяние, а негово задължение е 
да ви прости. Тогава вие след-
ва да потърсите прощението 
на Бога, понеже братът, когото 
сте наранили, е собственост на 
Бога и като сте го наранили, 
вие сте съгрешили пред Него-
вия Създател и Изкупител . . .

„Ако сме преживели онова 
покаяние, което няма да бъде 
прието и не сме изповядали 
греховете си с истинско душев-
но смирение и съкрушен дух, 
отвращавайки се от неправда-
та, ние реално никога не сме 
търсили истински прощение 
на греха; а след като никога 
не сме търсили, никога нито 
сме намерили Божия мир. 
Единствената причина, пора-
ди която нямаме прощение на 
минали грехове, е, че не сме 
склонни да смирим сърцата си 
и да се съобразим с условията 
на словото на истината. Даде-
но е изрично указание по този 
въпрос. Изповядването на гре-
ха, било то обществено или 
лично, трябва да бъде от сър-
це и изразено свободно. То не 
трябва да се изтръгва от греш-
ника. Не трябва да се извърш-
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ва лекомислено и небрежно, 
нито да се изтръгва от онези, 
които нямат съзнателно усе-
щане за  отвратителния харак-
тер на греха. Изповедта, която 
е изливане на най-съкровено-
то в душата, достига до Бога 
на безкрайната жалостивост. 
Псалмистът казва: „Господ е 

близо при ония, кои-
то са със съкру-

шено сър-

це, и спасява ония, които са с 
разкаян дух” (Псалм 34:18).

„Истинската изповед вина-
ги има специфичен характер, 
като признава конкретни гре-
хове. Те може да са от такова 
естество, че да трябва да бъ-
дат отнесени единствено пред 
Бога; възможно е да бъдат та-
кива, че да се изисква да се из-
повядат пред отделни лично-
сти, които са били наранени 
от тях; или може да бъдат от 
публичен характер, при което 

следва да 
бъдат пуб-

лично изповя-
дани. Но всяка 

изповед следва да е 
конкретна и към цел-

та, признавайки 
именно гре-

ховете, в 
к о и т о 

сте се провинили.” 1

Да избягваме 
двуличието на Ахан

По времето на Исус На-
вин успешното завладяване 
на Ерихон беше последвано 
от ужасно унизително пора-
жение при град Ай, понеже 
Господното благословение се 
беше оттеглило от Израил. 
Защо? По причина на тайната 
на Ахан. Цялата нация беше 
засегната от престъплението 
на Ахан–при това той имаше 
достатъчно време  да признае 
греха си, но отлагаше, без да 
каже нищо, докато най-накрая 
беше разкрит като виновника.  

„Ахан призна вината си, 
но едва когато беше вече 

много късно, така че да 
можеше тази изповед 
да го ползва. Той видя 
войските на Израил да 
се връщат от Ай разгро-
мени и обезсърчени; но 
въпреки това не излезе 
отпред да признае греха 
си. Той видя Исус Навин 

и израилевите старейши-
ни приведени до земята, 

опечалени дотолкова, че 
с думи не можеше да се оп-

ише. Ако тогава бе направил 
изповед, щеше да даде някак-
во доказателство за истинско 
покаяние; но продължаваше 
да мълчи. Той чу да се прогла-
сява, че е извършено голямо 
престъпление, дори чу да се 
посочва конкретно характерът 
на престъплението. Но уст-
ните му не пророниха нищо. 
Тогава настъпи моментът на 
тържествено разследване. Как 
се разтрепера от ужас душата 
му, когато видя, че се посоч-
ва неговото племе, а след това 
неговото семейство и неговото 
домочадие! Но въпреки това 
не изрече никаква изповед, до-
като Божият пръст не се поста-
ви върху него. И тогава, след 
като нямаше начин грехът му 
да бъде повече укриван, той 
призна истината. Колко често 
се правят подобни изповеди. 
Огромна е разликата между 
признаване на фактите, след 
като са били доказани, и из-
повядване на грехове, познати 



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията 19

единствено на нас самите и на 
Бога. Ахан нямаше да изповя-
да, ако не се надяваше, че чрез 
това ще избегне последиците 
от престъплението си. Но тази 
изповед послужи само, за да 
покаже, че наказанието му е 
справедливо. Нямаше искре-
но покаяние за греха, никакво 
смирено съжаляване, никаква 
промяна на намерението, ни-
какво отвращение и ужас от 
злото.

„Подобно на това виновни-
те ще правят изповеди, когато 
застанат пред Божия съд, след 
като всеки случай е бил решен 
за живот или за смърт. После-
диците за всеки ще изтръгнат 
от тях признание за собстве-
ния грях. 

То ще се изтръгне от душата 
по причина на ужасното чув-
ство за осъждане и очакване 
със страх на присъдата. Таки-
ва изповеди обаче не може да 
спасят грешника.” 2

Какво ще кажем 
за собствените си 
изповеди— за моите 
изповеди?

„Има много изповядващи се 
за християни, чиито изповеди 
за грях са подобни на изпо-
ведта на Ахан. Те ще признаят 
най-общо казано своето недос-
тойнство, но отказват да при-
знаят греховете, вината за кои-
то лежи на съвестта им и които 
са причинили Божието нео-
добрение върху народа Му. И 
така мнозина укриват грехове-
те на егоизъм, измама, непоч-
теност спрямо Бога и ближния, 
грехове в семейството и много 
други, за които е подходящо 
да се изповядат публично. 
„Искреното покаяние извира 
от чувство за оскърбителния 
характер на греха. Общите из-
поведи не са плод на истинско 
смирение на душата пред Бога. 
Те оставят грешника с дух на 
самодоволство да продължава 
както преди, докато съвестта 
му се закоравява и предупреж-
денията, които някога са го 
събуждали, не успяват да събу-
дят почти никакво чувство за 
опасност и след време грехов-
ният му начин на поведение 

започва да му изглежда пра-
вилен.  Много късно греховете 
му ще го споходят, в онзи ден, 
когато няма да бъдат очистени 
с жертва или принос завинаги.  

Има огромна разлика между 
признаване на вече доказани 
факти и изповядване на грехо-
ве, известни само на нас и на 
Бога.”3

„Божията любов никога не 
води до омаловажаване на гре-
ха; тя никога не покрива, нито 
извинява неизповядано про-
винение.”4

„Това покаяние, което идва 
от влиянието на божестве-
ната благодат върху сърцето, 
ще води до изповядване и из-
оставяне на греха. Това бяха 
плодовете, за които апостолът 
заявява, че са станали явни в 
Коринтската църква: „Какво 
усърдие породи във вас, как-
во себеочистване, какво него-
дувание, какъв страх, какво 
ожидане, каква ревност, какво 
мъздовъздаване!” (2 Коринтя-
ни 7:11).” 5

Нашата най-голяма и 
неотложна нужда

„Най-голямата и най-неот-
ложната от всички наши нуж-
ди е съживяване на истинското 
благочестие сред нас. Първата 
ни работа трябва да бъде да се 
стремим към това. Трябва да 
има сериозно усилие за полу-
чаване на благословението на 
Господа, не защото Бог не же-
лае да ни надари със Своето 
благословение, но защото ние 
сме неподготвени да го при-
емем. Нашият небесен Баща 
е повече от готов и желаещ 
да даде Своя Свят Дух на оне-
зи, които Го молят, отколкото 
земните родители да дават до-
бри дарове на децата си. Но от 
наша страна работата е чрез 
изповед, смирение, покаяние 
и сериозна молитва да изпъл-
ним условията, при които Бог 
е обещал да ни дари Своето 
благословение.” 6

„Господ желае служителите 
Му днес да проповядват стара-
та евангелска доктрина, скръб 
за греха, покаяние и изповед.”7

„Примерите в Божието сло-
во за истинско покаяние и 

смирение разкриват един дух 
на изповед,  в който няма из-
винение за грях, нито опит за 
себеоправдание. Павел не се 
опитваше да се защити; той об-
рисува греха си в най-черните 
му нюанси, без да прави опит 
да смекчи вината си. Той каза: 
„Затварях в тъмници мнозина 
от светиите, като се снабдих с 
власт от главните свещеници, 
и за убиването им давах глас 
против тях. И като ги мъчех 
много пъти във всичките сина-
гоги, стараех се да ги накарам 
да хулят; и в чрезмерната си 
ярост против тях гонех ги даже 
и по чуждите градове” (Деяния 
26:10, 11). Той не се колебае да 
заяви, че „Христос Исус дойде 
на света, за да спаси грешните; 
от които главният съм аз” (1 
Тимотей 1:15).

„Смиреното и съкрушено 
сърце, покорено и укротено 
чрез истинско покаяние, ще 
оцени нещо от любовта на 
Бога и заплатеното на Голго-
та; и както син изповядва пред 
любящ баща, така и истински 
каещият се ще донесе всички-
те си грехове пред Бога. Тогава 
за него е писано: „Ако изповя-
даме греховете си, Той е верен 
и праведен да ни прости гре-
ховете и да ни очисти от всяка 
неправда” (1 Йоаново 1:9).”8

Заключение
„Който крие престъпленията 

си, няма да успее, а който ги 
изповядва и оставя, ще наме-
ри милост” (Притчи 28:13)—а 
нима не се нуждаем именно от 
това?
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И ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

Послушанието
Г. Роубълс

Бог намира удоволствие в 
тези, които Му се покланят 
в доброволно послушание 

(вж. 1 Царе 15 :22). Но за мнозина 
в църквата послушанието е борба; 
даже един доживотен конфликт. 
Често има мимолетни успехи на 
победа, но и далеч повече пораже-
ния. Да, дали наистина Бог изис-
ква от нас съвършено и неизменно 
послушание и, ако е така, как да 
стане възможно? 

За Адам и Ева важеше също 
толкова, колкото и за нас днес, 
че „Послушание, съвършено и 
постоянно, бе условието за вечно 
щастие.” 1 Тогава нека разгледа-
ме динамиката на послушанието, 
като проследим взаимовръзката с 
оправдание чрез вяра.

Защо хората 
преживяват борба, 
преди да могат да се 
покорят

Послушанието е борба, само ко-
гато не обичаме да се покоряваме. 
При такова разположение на ума 
четем стихове като: „Бъдете све-
ти, понеже Аз съм свят” и „Затова 
бъдете и вие съвършени, както е 
съвършен вашият небесен Отец”, 
и понеже се страхуваме от после-
диците от непослушанието, това 
ни служи като ключ просто да 
правим по-усърдни опити. Въз-
приемаме термини от рода на свят 
и съвършен по-скоро като неща, 
които правим и постигаме, откол-
кото състояние на съществуване, 
каквото Бог е създал. В резултат 
християнството ни при такова по-
ложение се превръща по-скоро в 
един провален опит, отколкото в 
божествено постижение.

Склонни сме също да мислим, 
че ако просто се опитваме доста-
тъчно усърдно и ако само бихме 
имали достатъчно вяра в Христос, 

нашето послушание ще бъде при-
ето пред лицето на Бога. Минали-
ят ми опит изглежда, че поддържа 
тази идея. Вероятно и вие имате 
същото усещане за своя опит. 

Нашата единствена 
надежда

Едно нещо, което ни показва 
падението на Адам и Ева, е, че 
Бог изисква послушание спрямо 
всички Свои заповеди, винаги. Би 
било най-малкото поне естествено 
за Адам и Ева да бъдат послушни, 
тъй като бяха морално изправни и 
желаеха да вършат само добро.

Но след грехопадението човеш-
ката раса констатира редовно, че 
послушанието е мъчна и заробва-
ща работа; тя влиза в конфликт с 
желанията, за които знаем, че са 
нередни.  Именно поради тази 
причина Христос предлага да про-
мени естеството ни.

„[Христос] трябваше да понесе 
наказанието за престъпването на 
Божия закон, а не да даде свобода 
на  хората да продължават в грях, 
но да отнеме наклонността им да 
грешат, за да не могат да желаят 
да престъпват закона. Тези, които 
приемат Христос, са послушни на 
Неговите заповеди; понеже им е 
даден Неговият ум. Той ги напо-
ява със Своя дух на послушание и 
те си възвръщат своята вярност и 
лоялност.” 2

В такъв случай единствената 
надежда за нас е Бог да промени 
човека, който сме отвътре, и да 
възстанови моралната изправност 
вътре в нас, която Адам загуби 
чрез греха.  

Кое идва първо—
послушанието или 
оправданието?

„Защото както чрез непослу-
шанието на единия човек ста-
наха грешни мнозината, така и 

чрез послушанието на единия 
мнозината ще станат праведни” 
(Римляни 5:19).

Стихът по-горе ни казва, че 
единствено послушанието на 
Христос прави вярващите пра-
ведни. Този стих ни казва също 
така, че ние сме грешници по 
наследство, не защото сме съгре-
шили, а защото Адам съгреши. 
Или казано иначе, от Адам сме 
наследили естеството на „греш-
ник”, преди въобще някога да 
сме имали възможност да про-
явим непокорство. Ако беше ис-
тина, че ставаме грешници, едва 
след като съгрешим, от това би 
следвало, че ставаме праведни, 
веднага след като веднъж се по-
корим, но тази идея разваля ис-
тината за оправдание чрез вяра 
в Христос, като я превръща в 
оправдание чрез дела на послу-
шание.  

Римляни 5:19 ни казва обаче, 
че ние ставаме праведни не чрез 
нашето послушание, а чрез пра-
ведността, която идва само чрез 
вяра (Галатяни 2:16).

Състоянието, при което сме 
праведни, прави дървото добро, 
при което следва че и плодът е 
добър. Забележете как апостол 
Йоан описва това:

„Дечица, никой да не ви за-
блуждава: който върши правда, 
праведен е, както и Христос е 
праведен” (1 Йоаново 3:7).

В такъв случай вършенето на 
правда (послушание) се явява 
резултат от това, че сме правед-
ни, а не като средство да постиг-
нем тази правда. Именно тази 
истина е изявявал Бог на Своите 
деца от началото на света.

Да се научим от 
миналото

След като Бог обеща на Адам и 
Ева, че ще въведе един божест-
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вен принцип на конфликт с гре-
ха в сърцето на човека, Той же-
лае да научи расата на уроците 
на послушание.

Забележително е, че Бог е за-
пазил избирателно части от све-
щената история, за да препода-
де тези важни уроци на хората, 
живеещи в последните дни на 
земята.

„А всичко това им се случи за 
примери, и се написа за поука 
нам, върху които са стигнали по-
следните времена” (1 Коринтяни 
10:11).

Откровение 14:12 описва по-
следната генерация на Божия 
народ. За тези хора се казва, че 
имат три отличителни черти: 
вярата на Исус, пазят Божиите 
заповеди и са търпеливи. Тези 
хора имат именно правилната 
връзка между вяра и дела. Всъщ-
ност за тях въпросът не стои 
точно като вяра и дела, а вяра, 
която действа. Тяхното търпение 
доказва, че притежават изпита-
на вяра. Делата им доказват, че 
имат неподправена вяра. Те са се 
научили от миналото, особено от 
опитността на древния Израил.

Необърнатият Израил
Когато въпросът опря до по-

слушание, древният Израил се 
прояви естествено като недоста-
тъчен, като разкри извратеност-
та на човешкото сърце. Когато 
Бог благоволи да се срещне с тях 
при планината Синай, Божият 
народ се почувства дискомфорт-
но в Неговото присъствие.  

Въпреки това дадоха прибър-
зано обещанието, че ще се 
покорят на всички Божии за-
поведи. Но след като чуха как 
Бог със собствения Си глас 
произнася Десетте заповеди, 
настойчиво помолиха Мойсей: 
„Пристъпи ти и слушай всичко, 
което ще рече Господ нашият 
Бог; а ти ни казвай всичко, що 
ти говори Господ нашият Бог, 
и ние ще слушаме и ще изпъл-

няваме” (Второзаконие 5:27).

„В такъв случай вър-
шенето на правда (по-
слушание) се явява 
резултат от това, че сме 
праведни, а не като 

средство да постиг-

нем тази правда.”
Колко често правим опит да 

се покоряваме и при все това 
не чувстваме нито удоволствие, 
нито мир в Божието присъст-
вие? Дали и ние не упражнява-
ме собствено послушание, при 
което обаче ни липсва онзи тип 
смислено взаимоотношение с 
Бога? Такова послушание има 
„козметичен” характер. То отми-
ра също толкова лесно, колкото е 
„нанесено”.

Защо старият завет?
Бог позволи на израилтяните 

да встъпят в завет на послушание 
с Него. Това ни е известно като 
„Стария Завет”. При условията 
на този завет Израил трябваше 
да отдаде съвършено послуша-
ние–при което ако съгрешаха 
доброволно, не им се предоста-
вяше прощение (Левит 18:5; Из-
ход 23:20, 21; Исус Навин 24:19). 
Не е трудно да разберем защо 
този завет беше нарушен от хо-
рата едва няколко дни, след като 
встъпи в сила. В книгата на евре-
ите този завет е описан като вре-

менен, стар, „готов да изчезне.”  
Прекомерно самоувереният 

Израил желаеше такъв завет. 
Хората не осъзнаваха слабостта 
на собственото си сърце, така че 
такъв един завет беше най-до-
брият начин, по който Бог може-
ше да им разкрие състоянието 
на сърцето им. Какъв по-добър 
начин би могло да има? Вероят-
но родителите могат да разберат 
Бога, когато не виждат друг на-
чин, освен да оставят децата си 
сами да прогледнат за собстве-
ната си нужда.

Но през цялото време Бог же-
лаеше да направи вечен завет с 
Израил, който се основаваше на 
по-добри обещания. Този завет 
нямаше повече да се основава 
на едно изменчиво обещание за 
послушание, но върху неизмен-
ните обещания за благодат и ми-
лост–благодат, която променя 
сърцата, и милост, която проща-
ва нарушенията (Евреи 8:10–12).

 Забележете Божията реакция 
на тържественото обещание 
на Израил за послушание при 
планината Синай: „И Господ чу 
гласа на думите ви, когато ми 
говорехте, и Господ ми рече: Чух 
гласа на думите, които тия люде 
ти говориха; добре рекоха, всич-
ко що казаха” (Второзаконие 
5:28).

По този начин Бог не прие-
ма това, което те са казали; Той 
просто потвърждава, че това, 
което са казали, е  заявено не-
принудено и с лекота. Или с дру-
ги думи, готовността им да встъ-
пят в послушание беше достойна 
за възхищение, но недостатъчна, 
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що се отнася до сърца, които 
бяха толкова изменчиви!

И веднага следващият стих 
разкрива дълбокият копнеж на 
Бога за едно различно положе-
ние на нещата: „О, дано да има в 
тях такова сърце, че да се боят от 
Мене и винаги да пазят всички-
те Ми заповеди, та да благоден-
стват вечно!” (стих 29, акцентът 
е добавен).  

В едно кратко изречение Бог 
изтъква проблемния момент, из-
менчивостта на човешкото сър-
це. Всъщност нашият проблем 
е в това, че ние сме покорни на 
Божия закон или само понякога, 
или само отчасти.

Но Бог заявява, че за да се рад-
ваме на една вечност на благо-
денствие, трябва да се покорява-
ме на всички заповеди винаги.

Подобно на древния Израил, и 
ние, адвентистите от седмия ден, 
би следвало да притежаваме 
доста от този „старозаветен” дух.

Задайте си въпроса: основани 
ли са вярата  и послушанието 
върху стария завет, или върху 
вечния завет? Да направим мал-
ка обиколка из адвентната исто-
рия, за да отговорим по-добре на 
този въпрос. 

1888 и заветите
Конфликтните възгледи от-

носно заветите съставляват 
част от горчивата борба, завла-
дяла Генералната конферен-
ция в Минеаполис  през 1888.

Изтъкнати личности измеж-
ду тези, които са се противо-
поставили на светлината, били 
Джордж Бътлър (Президен-
тът) и Урия Смит (Редактор на 
Ръвю енд Хералд).

Тези двама мъже упражни-
ли огромно влияние върху де-
номинацията. Няколко месе-
ца след конференцията Елън 
Уайт резюмира нагласата на 
много от миряните в едно пис-
мо, което пише до двамата ста-
рейшини:

„Някои казаха,” пише тя, 
„ако тази, вест, която Брат A. 
T. Джоунс разпространява в 
църквата, е истината, защо то-
гава Брат Смит и  Брат Бътлър 
не са я приели, а не са се при-
съединили към него в прогла-
сяването й? Тези добри инте-

лигентни мъже със сигурност 
трябва да са знаели, дали това 
е вест на истина.” 3

„Ние поставяме кола-
та пред коня, когато се 
опитваме да се покоря-
ваме без истинска вяра. 
Вярата вярва в Бога 

и подвижва душата в 

отговор на това.”
Бътлър и Урия Смит се при-

държат към възглед за завети-
те, който силно намирисвал на 
оправдание чрез дела. Тонът на 
техните писания намеква за ак-
цент върху послушанието, много 
подобно на древния Израил–в 
голям противовес на вестите, 
които Бог изпрати чрез старей-
шините Уагонър и Джоунс.

Едва няколко месеца след Ге-
нералната конференция през 
1888 Урия Смит—вбесен от това, 
което той възприемал като ата-
ка срещу Божия закон—издава 
уводна статия в Ръвю енд Хе-
ралд със заглавие: „Нашата пра-
вда.” Смит се опитва да коригира 
„заблудата”, разпространявана 
от някои, че опитите да се пази 
Божия закон са като „омърсена 
дреха.” Това, което пише, раз-
крива старозаветната теология, 
поддържана от преобладаваща 
част от адвентистите по това вре-
ме:

„Законът е духовен, свят, пра-
веден и добър, божественият 
стандарт за правда. Съвършено-
то послушание спрямо него ще 
развие съвършена правда и това 
е единственият начин, по който 
човек може да достигне до пра-
вда.”

„Във Второзаконие 6:24, 25 че-
тем: „Господ ни заповяда да вър-
шим всички тия повеления и да 
се боим от Господа нашия Бог, за 
да ни бъде всякога добре и за да 
пази Той живота ни, както прави 
и днес.И това ще ни се счита за 
правда, ако внимаваме да вър-
шим всички тия заповеди пред 
Господа нашия Бог, както ни 

заповяда.” Господ не би им за-
повядал да вършат това, за кое-
то Той самият не им е осигурил 
всичко необходимо, така че да 
го направят в действителност; и 
ако те биха го направили в край-
на сметка, то това би било тяхна 
правда. При това как би могла 
„нашата правда” в такъв случай 
да бъде „омърсена дреха”, ако 
съблюдаваме да вършим всички 
тези заповеди. . . както ни е запо-
вядал”? . . .

„Да предположим, че прило-
жим тълкуванието с „омърсена-
та дреха” за Матей 5:20: „Защото 
казвам ви, че ако вашата „омър-
сена дреха” не надмине „омър-
сената дреха” на книжниците и 
фарисеите, никак няма да вле-
зете в небесното царство.” Това 
със сигурност няма да е много 
назидателно, ако се прочете така 
на когото и да било. Следовател-
но има правда, която трябва да 
имаме, като вършим и препо-
даваме заповедите. Освен това 
книжниците и фарисеите са вър-
шели някои неща, които бяха 
праведни, в противен случай 
Христос не би могъл да направи 
това сравнение, казвайки: Освен 
ако вашата правда не надмине 
тяхната.”4

Седмица по-късно Елън Уайт 
изнася проповед в Рим, Ню 
Йорк, на тема: „Христос и зако-
нът”. Тя настоява хората да при-
емат светлината за Христовото 
оправдание (правда) чрез вяра.

Някои сред слушателите не ус-
пяват да „напаснат” това, което 
тя говори, с това, което Бр. Смит 
написал преди няколко дни в 
Ревю. На тях тя казва:

„Братя, не позволявайте ни-
кой от вас да бъде подведен от 
правия път. Той не знае какво 
говори; той вижда хора като „хо-
дещи дървета”. . . . Невъзможно 
е за нас да възвеличим закона на 
Йехова, ако не се хванем за пра-
вдата на Исуса Христа.” 5

В становището на Смит 
и Бътлър за правда 
имало два основ-
ни недостатъ-
ка:

Н е п р а -
в и л н и я т 
прочит на 
Римляни 
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5:25 ги кара да вярват и да поу-
чават, че Христовата правда ни 
се вменява в наша полза един-
ствено за миналите грехове. Те 
учели, че веднъж, след като чо-
век е оправдан чрез вяра за ми-
нали грехове, той трябва сега 
чрез мощта на Христовата сила 
да достигне до ниво на послу-
шание, което би било достатъч-
но приемливо, че да ги преведе 
през времето на скръбта. 

Логиката им била, че невеже-
ството на фарисеите за Божията 
правда се състояло единствено в 
упорството им да пазят церемо-
ниалния закон, след като Хрис-
тос беше вече дошъл. Или каза-
но иначе, всичкото добро, което 
са извършвали в спазване на мо-
ралния закон, било достатъчно 
добро. 

От друга страна, Уагонър и 
Джоунс, вдъхновени от просто-
тата на евангелието, заявяват, че 
единствено Христовата правда 
е достатъчна, за да изпълни из-
искванията на Божия закон и че 
Божията правда еднакво ни се 
вменява и придава единствено 
чрез вяра.

Когато Уагонър преподавал 
тази истина в контекста на веч-
ното евангелие по време на лек-
циите в Минеаполис, Елън Уайт 
разпознала в това светлина, из-
пратена от небето. В писмо до 
Урия Смит от 8. март, 1890, Елън 
Уайт пише:

„По-миналата нощ ми беше 
показано, че доказателства-
та относно заветите са ясни 
и убедителни. Ти, Брат Б, С  
[Дан Джоунс, Брат Портър] 
и други влагате изследова-
телските си сили напълно 
напразно, за да произведе-
те едно такова становище за 
заветите, което се разминава 
от позицията, представена от 
Брат [E. Дж.] Уагонър. Ако 
беше приел истинската свет-
лина, която изгрява, нямаше 

да имитираш, нито щеше 
да последваш съ-

щия начин на 
тълкуване и 

п о г р е ш н о 
т ъ л к у в а -
не на Пи-
с а н и я т а , 
к а к ъ в т о 

възприеха евреите.” 6
В същия ден, когато тя пише 

писмото, изнася проповед пред 
ръководните служители в църк-
вата в Батъл Крийк. Тя им казва: 

„Сега тук пред Бога ви заявя-
вам, че така, както е представен 
въпросът за заветите, е истина.” 7

Покоряване от вяра
В Римляни 16:26 Павел пише 

за „покоряване от вяра”.  Ние по-
ставяме колата пред коня, кога-
то се опитваме да се покоряваме 
без истинска вяра. Вярата вярва 
в Бога и подвижва душата в от-
говор на това. Галатяни 5:6 го-
вори за „вяра, която се задейства 
от любов”—как изглежда тази 
вяра? Тя прилича на Ной, когато 
повярва, че Бог ще изпрати по-
топ и тази вяра го подвижи в от-
говор да се покори и да построи 
ковчег. Тя прилича на Авраам, 
когато повярва, че Бог ще го 
направи баща на много народи 
в момента, когато принасяше 
Исаак, с вярата, че Бог ще го въз-
креси. Вярата първо приема Сло-
вото с вяра, след което подвижва 
душата в отговор на това.

Вярата отговаря с послушание 
на словото, което дава заповедта. 
Вярата отговаря с приготовле-
ние на словото на предупрежде-
ние. Вярата отговаря със свое-
временно внимание на словото 
на назидание. Вярата отговаря с 
приемане и смирение на словото 
на изобличение. Вярата отгова-
ря, като се утешава, на словото 
на насърчение. Тя никога не 
трябва да се отделя от послуша-
нието, понеже „всичко, което не 
става от убеждение, е грях” (Рим-
ляни 14:23).

Жертвата и 
ходатайството на 
Христос

Единствено вечният завет пре-
доставя на грешниците увере-
нието за спасение. Той ни пре-
доставя:

Жертва за грехове, които са в 
миналото, настоящето и бъде-
щето: Евреи 8:12; Материали от 
1888 на Е.Г. Уайт, стр. 10:14; 1 
Йоан 2:1.

Усъвършенстващата пра-
вда на Христос, която покри-
ва всички несъвършенства на 

послушанието от вяра.

В заключение
Възможността да отдадем на 

Бога приемливо послушание, 
лежи извън всяко съмнение, ко-
гато разберем по какъв начин 
Христовата правда ни прави ця-
лостни и пълни. Нека не забра-
вяме, че всичко от гледна точка 
на вярата и послушанието става 
приемливо само чрез заслугите 
на Исус Христос. В крайна смет-
ка, ние сме просто „безполезни 
слуги” (Лука 17:10).

„Религиозните служби, молит-
вите, хвалението, изповедта на 
покаяние заради греха се въз-
насят от истинските вярващи 
като тамян към небесното све-
тилище; но преминавайки през 
омърсените канали на човеш-
кото естество, те биват дотолко-
ва осквернени, че ако не бъдат 
очистени с кръв, никога не биха 
могли да бъдат от някаква стой-
ност пред Бога. . . . Всичкият та-
мян от земните храмове трябва 
да се напои с очистващите капки 
на Христовата кръв. Той дър-
жи пред Отец кадилницата със 
собствените Си заслуги, в които 
няма нито петънце на човешка 
поквара. В тази кадилница Той 
събира молитвите, хвалението и 
изповедите на Своя народ и към 
тях поставя Своята собствена 
безупречна праведност. И тога-
ва, ухаещ на заслугите на Хрис-
товото умилостивение, тамянът 
се възнася пред Бога изцяло и 
напълно приемлив.” 8
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 БлагодарностСЛУЖЕНЕ И

E. Натанарен

Да възлюбиш Госпо-
да твоя Бог с цялото 
си сърце, с цялата си 

душа, с всичкия си ум и с всич-
ката си сила” (Марк 12:30).

„В служене на Бога трябва да 
се вложи цялото същество—
сърце, душа, ум и сила. В такъв 
случай, остава ли нещо, което 
да не е посветено на Бога?” 1

Благодарни ли сте на Бога 
при всички и всякакви обстоя-
телства? Тъй като икономи-
ката продължава да се бори и 
вие най-вероятно изпитвате 
финансови затруднения, про-
дължавате ли да се доверявате 
на Бога? Този живот е пълен с 
разочарования и много пъти се 
изправяме пред здравословни 
проблеми или преживяваме 
загубата на любим човек. По-
добни обстоятелства може да 
се окажат невероятно трудни.  
Но дори и да е така, все още ни 
остава много, за което да бъ-
дем благодарни.

Когато Христос пресътворява 
сърцата ни, мотивът на нашето 
съществуване е да служим на 
съчовеците си. Това беше едно 
от основните учения на нашия 
Господ Исус Христос. Той каза, 
че е дошъл на земята, за да слу-
жи, а не за да бъде обслужван. 
Тази нагласа Му помагаше 
винаги да бъде благодарен на 
Своя небесен Отец. Ако винаги 
имаме предвид тази мисъл, ще 
бъдем благодарни всеки миг 
от живота си.  

Благословението на 
отричането от себе си

Като християни сме склонни 
да пренебрегваме някои аспекти 
на това, че сме ученици в Хрис-
товото училище. Например, от 
нас се очаква да се отричаме от 
себе си. Нашият Господ Исус 

ни даде наставления по този въ-
прос: „И повика народа заедно 
с учениците Си и им каза: Ако 
иска някой да дойде след Мене, 
нека се отрече от себе си и така 
нека Ме следва” (Марк 8:34).

Целта ни е да използваме вся-
ко средство, което ни е дал Гос-
под,  в Негова служба, като оста-
вим резултатите на Него.

Виждаме благословението от 
тази жертва в живота на Йов—
един живот на послушание към 
Бога и служене на съчовеците 
му. „Ухо, като ме чуеше, облажа-
ваше ме, и око, като ме виждаше, 
свидетелстваше за мене; защото 
освобождавах сиромаха, който 
викаше, и сирачето, и онзи, кой-
то нямаше помощник. Благосло-
вението от този, който бе близо 
до загиване, идеше на мене; и аз 
веселях сърцето на вдовицата. 
Обличах правдата, и тя ми беше 
одежда; моята правдивост ми 
беше като мантия и корона. Аз 
бях очи на слепия, и нозе на хро-
мия. Бях баща на сиромасите; 
изследвах делото на непознатия 
мене.” (Йов 29:11–16).

Като работим в тази насока, 
Бог ще ни благословя, за да про-
дължаваме да благославяме дру-
гите,сърцето ни ще се изпълва 
с хваление и благодарение към 
Бога и ще преживеем разлика-
та между това да бъдем просто 
един религиозен човек и това да 
бъдем един истински христия-
нин.

Какво става, ако не живеем 
един живот на служене?  Тогава 
трябва да преразгледаме моти-
вите си и да прегледаме живота 
си пред Бога:

„У мнозина сметта на света е 
задръстила каналите на душата. 
Егоизъм е контролирал ума и 
изкривил характера. Ако живо-
тът беше скрит с Христос в Бога, 

слугуването на Него нямаше да 
е като работа на роб. Ако цялото 
сърце беше посветено на Бога, 
всички щяха да намерят какво 
да направят и щяха да желаят 
да имат дял в работата. Щяха да 
сеят при всички води, молейки 
се и вярвайки, че плодът ще дой-
де. Практичните богобоязливи 
работници ще израстват нагоре, 
като се молят с вяра за благодат 
и небесна мъдрост, за да могат 
да извършат работата, която им 
се пада, с радост и доброволно 
съгласие.” 2

„Тогава Исус каза на ученици-
те Си: Ако иска някой да дойде 
след Мене, нека се отрече от себе 
си, нека вдигне кръста си и така 
нека Ме последва. Защото който 
иска да спаси живота си, ще го 
изгуби; а който изгуби живота си 
заради Мене, ще го намери. По-
неже какво ще се ползва човек, 
ако спечели целия свят, а живо-
та си изгуби? или какво ще даде 
човек в замяна на живота си?” 
(Матей 16:24–26).

„Спасителният план е устано-
вен с жертва, която е толкова 
широка, дълбока и висока, че 
не може да се измери. Христос 
не изпрати ангелите Си на този 
паднал свят, а Той да си остане 
на небето; но самият Той излезе 
извън двора, понасяйки упрека. 
Той стана човек на скърби и на-
викнал на печал; Сам Той пое 
нашите немощи и понесе наши-
те слабости. А отсъствието на се-
беотричане в изповядващите се 
за Негови последователи се въз-
приема от Бога като отричане от 
християнското име. Тези, които 
изповядват, че са едно с Хрис-
тос, а се отдават на егоистични 
желания за богато и скъпо об-
лекло, обзавеждане и храна, са 
християни само по име. Да си 
християнин означава да бъдеш 
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„Ако животът 
беше скрит с 
Христос в Бога, 
слугуването на 
Него нямаше 
да е като работа 
на роб.”

христоподобен.
„И все пак колко са правилни 

думите на апостола: „Понеже 
всички търсят своето си, а не 
онова, което е Исус Христово” 
(Филипяни  2:21). Много хрис-
тияни нямат дела, които да съ-
ответстват на името, което носят. 
Те постъпват така, сякаш нико-
га не са чували за изкупителен 
план, изработен на безкрайна 
цена.”3

„Тези, които желаят да спече-
лят благословението на освеще-
нието, първо трябва да научат 
значението на саможертвата. 
Христовият кръст е централният 
стълб, върху който стъпва „една 
вечна тежина на слава” (2 Ко-
ринтяни 4:17). [Матей 16:24 ци-
тирано.] Именно благоуханието 
на нашата любов към съчове-
ците ни разкрива нашата любов 
към Бога. Именно търпение в 
служенето е това, което донася 
покой на душата.”4

Благословението на 
родената от небето 
любов

Апостол Павел имаше пламен-
на любов към душите, за които 
бе работел. Какво я пораждаше? 
Неговата отдаденост да донесе 
слава на Бога и да бъде радостен 
по всяко време. „Защото всичко 

това е заради вас, тъй щото бла-
годатта, увеличена чрез мно-
зината, които са я получили, 
да умножи благодарението, за 
Божията слава. Затова ние не 
се обезсърчаваме; но ако и да 
тлее външният наш човек, пак 
вътрешният всеки ден се под-
новява. Защото нашата привре-
менна лека скръб произвежда 
все повече и повече една вечна 
тежина на слава за нас, които не 
гледаме на видимите, но на не-
видимите; защото видимите са 
временни, а невидимите вечни” 
(2 Коринтяни 4:15–18).

Любовта на Исус беше един-
ственият мотив на Павел. „За-
щото Христовата любов ни при-
нуждава, като разсъждаваме 
така, че, понеже един е умрял 
за всичките, то всички са ум-
рели; и че Той умря за всички, 
за да не живеят вече живите за 
себе си, но за Този, Който за тях 
е умрял и възкръснал” (2 Ко-
ринтяни 5:14, 15). Апостолът бе 
човек, който бе научил истин-
ското значение на благодаре-
нието, дори когато се изправя-
ше пред голяма несгода. Дори 
във време  на престой в затвор 
(Деяния 16:25), той живееше по 
силата на собствения си съвет, 
който гласеше: „разговаряйте 
се с псалми и химни и духовни 

песни, като пеете и възпявате 
Господа в сърцето си, и като ви-
наги благодарите за всичко на 
Бога и Отца в името на нашия 
Господ Исус Христос” (Ефесяни 
5:19, 20).

Библията ни казва, че всичко, 
което имаме, не е наше, както и 
че всичко е Господна собстве-
ност–така че ние следва да от-
дадем благодарност на Бога, 
понеже Той ни е позволил да се 
радваме на ползите от това. Цар 
Давид призна именно също-
то: „Затова Давид благослови 
Господа пред цялото събрание; 
и Давид каза: Благословен си, 
Господи, от века и до века, Бог 
на нашия баща Израил. Твое, 
Господи, е величието, и силата, 
и великолепието, и сиянието, и 
славата; защото всичко е Твое 
що е на небето и на земята; Твое 
е царството, Господи, и Ти си 
на високо, като глава над всич-
ко. Богатствата и славата са от 
Тебе, и Ти владееш над всичко; 
в Твоята ръка е могъществото 
и силата, и в Твоята ръка е да 
възвеличаваш и да укрепяваш 
всички. Сега, прочее, Боже наш, 
ние Ти благодарим, и хвалим 
Твоето славно име. Но кой съм 
аз, и кои са людете ми, та да мо-
жем да принесем доброволно 
принос като тоя? защото всичко 
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е от Тебе, и от Твоето даваме на 
Тебе. ” (1 Летописи 29:10–14).

Всичко принадлежи на Бога 
и ни е дадено, за да помагаме на 
всеки друг около себе си. Това 
е мотивът на истинската рели-
гия, както Господ обяснява: „Не 
това ли е постът, който Аз съм 
избрал - да развързваш неспра-
ведливите окови, да разслабваш 
връзките на ярема, да пускаш на 
свобода угнетените, и да счуп-
ваш всеки хомот? Не е ли да раз-
деляш хляба си с гладния, и да 
възвеждаш в дома си сиромаси 
без покрив? Когато видиш голия 
да го обличаш, и да се не криеш 
от своите еднокръвни? Тогава 
твоята светлина ще изгрее като 
зората, и здравето ти скоро ще 
процъфне; правдата ти ще вър-
ви пред тебе, и славата Господна 
ще ти бъде задна стража” (Исая 
58:6–8).

Принципът да се помага на 
другите върви паралелно с 
принципа да се изразява бла-
годарност; и двата принципа са 
подбудени от любов към Бога. 1 
Коринтяни 13:1–3.

Благословението на 
благодарността

Какво става, когато прилага-
ме тези принципи на служене 
и благодарение на практика в 
ежедневието си? 

„Цялото същество трябва да 
се отдаде на служене на Госпо-
даря.” 5

„Не е възможно никой да има 
истинско единение с Христос, 
да практикува ученията Му, да 
се покорява на Неговото иго на 
ограничения, без да осъзнава 
това, което никога не може да 

обясни с думи. В него навли-
зат нови, богати мисли. На ин-
телекта се дава просвещение, 
на волята–решителност, на 
съвестта–чувствителност, на 
въображението–чистота. Сър-
цето става по-нежно, мисли-
те–по-духовни, служенето–
по-христоподобно. В живота се 
наблюдава това, което  думите 
не могат да изразят— вярно, 
истинско, любящо посвещение 
на сърцето, ума, душата и си-
лата на делото на Господаря.” 
6

С благодарение и хваление 
показваме постоянно, че Хрис-
тос живее в нас. „Славословете 
Господа; призовавайте име-
то Му; възвестявайте между 
племената делата Му. Пейте 
Му, славословете Го; говорете 
за всичките Му чудесни дела. 
Хвалете се с Неговото свето 
име; нека се весели сърцето на 
ония, които търсят Господа. 
Търсете Господа и Неговата 
сила; търсете лицето Му вина-
ги. Помнете чудесните дела, 
които е извършил. Знамения-
та Му и съдбите на устата Му” 
(Псалм 105:1–5).

„Славете Господа, защото е 
благ, Защото Неговата милост 
трае до века. Така нека говорят 
изкупените от Господа, които 
Той изкупи от ръката на про-
тивника. . . . Да славословят 
Господа за Неговата благост, и 
за чудесните Му дела към чо-
вешките чада!” (Псалм 107:1, 
2, 15).

„Братя и сестри, Господ е 
нашият Бог. Ако Христос, на-
деждата на славата, е изобра-
зен отвътре, имаме надежда в 

Бога, която е невъзможно да 
задържим само за себе си. Ние 
ще Го хвалим. Ние не Го хва-
лим достатъчно. Който подна-
ся хваление, прославя Бога. И 
сега вместо да изричаме опе-
чалени думи и да разказваме 
изпитанията и скърбите си, 
нека да благодарим на Бог, че 
въобще сме в състояние да го-
ворим и да решим, че ще поло-
жим сериозно усилие да про-
славим Неговото име.” 7

Да извлечем възможно 
най-доброто от възможно 
най-лошото

Когато в живота ни наста-
нат трудни моменти, как ста-
ва възможно трудностите да 
се превърнат в  положителни 
преживявания?

„Угнетявани сме отвсякъде, 
но не сме утеснени; в недоуме-
ние сме, но не до отчаяние; го-
нени сме, но не оставени; по-
валени сме, но не погубени” (2 
Коринтяни 4:8, 9).

„Но знаем, че всичко съ-
действа за добро на тия, които 
любят Бога, които са призова-
ни според Неговото намере-
ние” (Римляни 8:28).

 „Когато някой ви попита как 
се чувствате, не се опитвайте 
да си спомните нещо неприят-
но, което да споделите, за да си 
спечелите съчувствието му. Не 
говорете за липсата си на вяра, 
за скърбите и страданията. Из-
кусителят се наслаждава, като 
чува подобни думи. Като раз-
говаряте за мрачни теми, вие 
го прославяте. Ние не трябва 
да размишляваме за голямата 
сила на Сатана да ни победи. 
Често се предаваме в ръцете 
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му, като говорим за неговата 
сила.... Нима нямаме причина 
да сме благодарни всеки миг, 
да сме благодарни, дори когато 
по пътя си сме изправени пред 
очевидни затруднения?”8

„Принципът да се 
помага на другите 
върви паралелно с 
принципа да се изра-
зява благодарност; 
и двата принципа са 
подбудени от любов 
към Бога.”

Не можем да отречем факта, че 
понякога в живота ни идва тъга 
и скръб. Това е резултат от гре-
ха и той действа, откакто врагът 
на душите въведе греха на тази 
земя в зората на човешката исто-
рия. Но съществува лек за тъга-
та и печалта, който намираме в 
следните библейски стихове:  

„Защо си отпаднала, душе 
моя? И защо се смущаваш дъл-
боко в мене? Надявай се на Бога; 
аз още ще Го славословя: Той е 
помощ на лицето ми и Бог мой” 
(Псалм 42:11).

„Като винаги благодарите за 
всичко на Бог и Отец в името на 
Господ Исус Христос” (Ефесяни 
5:20).

„Зле ли страда някой от вас? 
нека се моли. Весел ли е някой? 
нека пее хваления” (Яков 5:13).

„Господ Исус желае да имаме 
приятно изражение на лицето 
си, както и да говорим любезни 
и съчувствителни думи. Дори и 
да сме болни или да не се чувст-
ваме в кондиция, не се налага да 
го казваме на другите. Ако ре-
шим да говорим за добротата на 
Господа, това ще подейства като 
лек против тъгата и печалта.” 9

„Направете си го правило ни-
кога да не изричате нито дума на 
съмнение или обезсърчение.” 10

Коя тема би трябвало да избяг-
ваме, колкото се може повече, в 
разговорите си?  

„Колкото повече размишлява-
те върху обезсърчението, гово-
рите на другите за изпитанията 

си и се впускате в подробности, 
за да си спечелите съчувствието, 
за което копнеете, толкова пове-
че обезсърчения и изпитания ще 
имате.  Защо да скърбим за това, 
което не можем да избегнем? 
Бог ни приканва да затворим 
прозорците на душата, когато 
са отворени към земното, и да 
ги отворим към небесното, за да 
може Той да изпълни сърцата ни 
изобилно със славата, която грее 
от кръста и се излива през пра-
га на небето.” 11 „Дори да се на-
мираме в изкушение, езикът ни 
може да изразява вяра, надежда 
и кураж.”12

Едно неблагодарно сърце е 
резултат от горчивина, егоизъм 
и неудовлетворение. Моля ви, 
нека бъдем хора с благодарност 
и радост за спасението си; нека 
изявяваме дух на щастие и бла-
годарност.

Да станем различен вид хора
Навсякъде около нас се вижда 

дух на неблагодарност и липса 
на благодарност. Деца не отда-
ват благодарност на родителите 
си за всичко онова, което роди-
телите им правят в тяхна полза. 
Възприемаме за даденост начи-
ните, по които другите ни пома-
гат.Освен това забравяме Бог в 
ежедневните си дейности. В ре-
зултат хората стават още по-не-
щастни и неприветливи.

Те гледат постоянно пред себе 
си, за да видят кой притежа-
ва повече от тях или какво са 
постигнали другите–и когато 
видят благословенията, които 
имат другите, ги завладява дух 
на неудовлетворение и завист. 
Погледнете зад себе си и вижте 
тези,които нямат нищо—кои-
то живеят с минимума, който 
могат да получат. Някои дори 
нямат нито къща или кола, ня-
мат достатъчно дрехи и въпреки 
това живеят живота си с радост, 
щастие и мир. Сърце, което е 
безразлично към Божиите ми-
лости и благословения, става не-
благодарно. Зависим от Бога за 
всичко. Защо да не бъдем благо-
дарни? За всяко благословение, 
което получаваме трябва да от-
даваме благодарност на нашия 
Господ.  

Не забравяйте, че неблагодар-
ността е грях и помрачава сърце-

то (Римляни 1:21).
Винаги отдавайте благодар-

ност на Бога и мислете за неща-
та, които имате, като Го хвалите 
за тях. Ето някои предложения, 
по причина на които можете да 
благодарите на Бога всеки ден:

1. Благодарете на Бога за бла-
гословенията, които ви дава, за 
да издържате семейството си и 
да помагате на децата си да фор-
мират живота си в този свят  (1 
Летописи 29:12–14).

2. Благодарете на Бога, дори 
и да не преживявате приятни 
моменти в живота си. Дори и да 
са ви изоставили онези, които 
считате за най-добри приятели, 
добре е да не забравяте, че Той 
никога няма да ви остави. (Яков 
1:2-4, Исая 41:10, 13).

3. Благодарете на Бога за Исуса 
Христа, за спасението, което ви е 
дадено чрез заслугите на Него-
вата жертва и Неговата кръв. (2 
Коринтяни 9:15).

4. Благодарете на Бога за при-
съствието на Светия Дух, Който 
ни ръководи със Своята мощ и 
мъдрост. (Йоан 16:7; 14:26).

5. Благодарете на Бога за при-
съствието на добрите ангели, 
които ни защитават постоянно 
от ударите на Сатана. (Псалм 
34:7).
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Хвалебствен

Х. Паредес

Ако има някакъв добър 
дар, който човек може 
да даде на Бога, то 

това е да представи самия себе 
си като принос за Него. Един 
живот, посветен на Господа, 
е един от най-добрите прино-
си, които можем да Му дадем. 
Едно обърнато сърце, стопено 
от любовта на Исус, ще се стре-
ми винаги да представи себе си 
на Бога като средство за хвале-
ние.  

Христос ни учеше, че истин-
ското щастие се намира във 
вършене на нещо в полза на 
другите. Колко повече би след-
вало да се стремим да угодим 
на Този, Който така щедро е 
отдал всичко в полза на чове-
чеството?

Когато зърнем нещо от ве-
личието на Бога, изявено в 
необятното творение, никой 
не може да устои да не стане, 
за да благославя Господа „и 
да благославят, Боже, Твоето 
славно име, което е възвишено 

по-горе от всяко благослове-
ние и хвала. Ти си Господ, само 
Ти; Ти си направил небето, не-
бето на небесата, и цялото им 
множество, земята и всичко 
що е на нея, моретата и всич-
ко що е в тях, и Ти оживотво-
ряваш всичко това; и на Тебе 
се кланят небесните войнства” 
(Неемия 9:5, 6).

От егоизъм към посвещение
Поради греха всеки един от 

нас е склонен да живее живот, 
насочен към себе си, посветен 
на грижите на този живот. За-
слепени от собствените си ан-
гажименти, не успяваме да ви-
дим Божията доброта, изявена 
във всекидневния ни живот. 
„О, да славословят Господа за 
Неговата благост, и за чудес-
ните Му дела към човешките 
чада; защото насища жадна 
душа, и гладна душа изпълня 
с блага. Други седяха в тъмни-
на и в мрачна сянка, вързани 
със скръб и с желязо” (Псалм 
107:8–10).

Една от множеството при-
чини, поради които следва да 
хвалим небесния Бог, е, че сме 
чудесно направени, както и че 
сме направени за хваление на 

нашия Създател. Но трябва да 
разберем какъв вид хваление е 
угоден пред Бога. Псалмистът 
казва: „ Ще Те славя от все сър-
це, ще Ти пея хваление пред 
боговете” (Псалм 138:1).

От цяло сърце
Какво означава да хвалим 

Бога от цяло сърце? Концепци-
ята, свързана с „хвалението”, 
представлява акт на изразява-
не на възхищение. Това е при-
нос на благодарствена почит 
във вид на думи или песен, как-
то в акта на поклонение. Това 
е живот, изживян като проява 
на личната благодарност към 
нашия Създател и Изкупител. 
Да Го хвалим с цяло сърце оз-
начава много повече, отколко-
то едно просто изразяване или 
възвеличаване на Бога–това 
ще рече да имаме лично по-
знание за небесния Бог и да 
се възхищаваме на 
Неговото безкрайно 
величие. Колкото 
по-добре разбираме 
величието на Бога, 
толкова по-верни ще 
бъдем в принасяне на 
хваление 
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към Господ Йехова. Съветва-
ни сме да обучаваме себе си да 
принасяме хваление на нашия 
Създател, докато сме живи.

Според Неговото величие
Много са причините, пора-

ди които да хвалим небесния 
Бог. „Хвалете Го за мощните 
Му дела, хвалете Го според го-
лямото Му величие” (Псалм 
150:2).

Нашето хваление към Бога 
трябва да бъде пропорционал-
но на Неговото съвършено ве-
личие спрямо нас. Ето защо е 
от изключително значение да 
се стремим към едно ясно раз-
биране за Божието величие. 
Сред тези, които са имали при-
вилегията да видят Божията 
слава директно, се е наблюда-
вало едно дълбоко чувство на 
страхопочитание и смирение.  

Пророк Исая видя Всевиш-
ния и направи опит да опи-
ше това чудесно преживява-
не. Той написа: „ В годината, 
когато умря цар Озия видях 
Господа седнал на висок и из-
дигнат престол, и полите Му 
изпълниха храма. Над Него 
стояха серафимите, от които 
всеки имаше по шест крила; с 
две покриваше лицето си, с две 
покриваше нозете си, и с две 
летеше.  И викаха един към 
друг, казвайки: - Свет, свет, 
свет Господ на Силите! Сла-
вата Му пълни цялата земя. И 

основите на праговете се по-
клатиха от гласа на оня, 

който викаше, и домът 
се напълни с дим. То-
гава рекох: Горко ми, 
защото загинах; по-
неже съм човек с 

нечисти устни, и 

живея между люде с нечисти 
устни, понеже очите ми видя-
ха Царя, Господа на Силите”  
(Исая 6:1–5).

„Колкото по-добре 
разбираме величие-
то на Бога, толкова 
по-верни ще бъ-
дем в принасяне 
на хваление към 
Господ Йехова.”

Изразяване на хваление
Бог сътвори човешката раса 

по Собствения Си образ и я 
надари с всички необходими 
способности, за да принасят 
приемливо хваление на Него-
вото величие. Също така Бог 
ни е дал разум да създаваме 
уреди, които да се ползват 
като инструменти за хваление: 
„И свещениците стояха според 
службите си, също и левитите 
с инструментите за песнопеене 
Господу, които цар Давид беше 
направил, за да славословят 
Господа, защото милостта Му 
е до века, когато Давид възда-
ваше хвала чрез тяхното слу-
жене; а свещениците тръбяха 
срещу тях; докато целият Из-
раил стоеше” (2 Летописи 7:6).

Освен музикални инстру-
менти ни е даден още 
един съвсем личен начин 
за изразяване на хвале-
ние: „Човешкият глас, 
който пее Божията музи-
ка от сърце, изпълнено 
с благодарност, е далеч 
по-угоден на Него, откол-
кото мелодията на всич-

ки музикални инструменти, 
сътворявани някога от човеш-
ки ръце.” 1

Когато Израелевите чеда се 
събираха за поклонение пред 
Бога, бяха придружавани от 
множество гласове в хор. „То-
гава цар Езекия и първенците 
заповядаха на левитите да сла-
вословят Господа с думите на 
Давида и на гледача Асаф. И 
те пееха с веселие; и наведоха 
главите си, та се поклониха” (2 
Летописи 29:30).

„Нека гласовете на Христо-
вите последователи бъдат така 
обучени, че вместо да изгова-
рят множество думи наведнъж 
по един неясен начин, да имат 
ясен, убедителен и съзидате-
лен изказ. Не оставяйте гла-
са да се понижава след всяка 
дума, но го поддържайте на 
необходимата височина, до-
като се изрече едно цялостно 
и завършено изречение. Дали 
ще си струва да се дисципли-
нирате, ако по този начин ста-
нете в състояние да насочвате 
допълнително интереса към 
службата на Бога и назидание-
то на Неговите деца? Гласът 
на благодарение, хваление и 
радост бива чут в небето. Гла-
совете на ангелите се присъе-
диняват към гласовете на Бо-
жиите деца на земята, когато 
отдават почест, слава и хвале-
ние към Бога и към Агнето за 
великото спасение, което им е 
осигурено.” 2

Приемливо служене
По случай посвещаването на 

храма, изграден от Соломон, се 
видя славата на небесния Бог 
в знак на одобрение на голя-
мото здание, изградено от Бо-
жия народ с уменията, които 
сам Бог им бе предоставил. В 
тържествения ден на неговото 
посвещаване се видя мощно 
проявление на Бога: „И свеще-
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ниците не можаха да влязат в 
Господния дом, защото слава-
та на Господа изпълни дома 
Му. А всичките израилтяни, 
като видяха, че огънят слезе, 
и че Господната слава бе над 
дома, наведоха се с лице до зе-
мята върху постланите камъни 
та се поклониха, прославящи 
Господа, защото е благ защото 
милостта Му е до века.” (2 Ле-
тописи 7:2, 3).

Истинските поклонници
В древните времена на Из-

раилевите деца им бе разпо-
редено да хвалят небесния Бог 
в истинско поклонение. След 
множеството победи, които 
Израилевите чеда бяха спо-
собни да постигнат срещу вра-
говете си, тяхна привилегия 
и дълг бе да принесат служба 
на благодарение и хвалебни 
химни. Всяко живо същество 
следва да подражава на тази 
практика.  

Всеки ден има множество 
причини да принасяме бла-
годарствен принос на нашия 
Създател; всеки дъх живот е 
победа. Човешкото сърце бие 
постоянно, понеже Бог снабдя-
ва с жизнени сили всяко живо 
същество. 

„Божият план беше 
всяко сътворено 
същество да бъде 
инструмент за хвале-
ние.”

Във времето, когато народът 
на Юда се ръководеше от цар 
Йосафат и народът бе нападнат 
от обединения удар на околни-
те народи, Господ даде мощна 
победа на народа Си, когато те 
изразиха хвалението си: „Тогава, 
като се съветва с людете, нареди 
някои от тях да пеят Господу и 
да хвалят великолепието на Не-
говата светост като излизат пред 
войската, казвайки: Славосло-
вете Господа, защото милостта 
Му е до века. И когато почнаха 
да пеят и да хвалят, Господ по-

стави засади против амонците 
и моавците, и против ония от 
хълмистата страна Сиир, които 
бяха дошли против Юда; и те 
бидоха поразени. Защото амон-
ците и моавците станаха против 
жителите на хълма Сиир за да 
ги изтребят и заличат; и като 
довършиха жителите на Сиир, 
те си помогнаха взаимно да се 
изтребят. А Юда, като стигна до 
стражарската кула на пустиня-
та, погледна към множеството и, 
ето, те бяха мъртви тела паднали 
на земята, и никой не беше се из-
бавил” (2 Летописи 20:21–24).

Част от делото на реформация 
на Неемия бе да възстанови на 
управлението на Юда хората, 
които щяха да имат ръководна 
роля в изразяване на благодар-
ност към Бога.

„Тоже в същия ден се опреде-
лиха човеци над стаите за вла-
галищата, за приносите, за пър-
вите плодове, и за десетъците, 
за да събират в тях от полетата 
на градовете дяловете узаконе-
ни за свещениците и левитите; 
защото Юда се радваше поради 
свещениците и левитите, които 
служеха. Защото те и певците и 
вратарите пазеха заръчаното от 
Бога си, и заръчаното за очище-
нието, според заповедта на Да-
вида и сина му Соломона. Защо-
то отдавна, в дните на Давида и 
на Асафа, имаше главни певци и 
пеения за хвала и благодарение 
Богу” (Неемия 12:44–46).

„Който принася жертва на 
хвала, той Ме прославя.” Псалм 
50:23. Всички небесни обитате-
ли се обединяват в хваление на 
Бога. Нека научим песента на 
ангелите сега, за да можем да 
я пеем, когато се присъединим 
към славните редици. Нека ка-
жем заедно с псалмиста: „Ще 
хваля Господа докато съм жив, 
Ще пея хваление на моя Бог до-
гдето съществувам.”„Да Те сла-
вословят племената, Боже Да Те 
славословят всичките племена” 
Псалм 146:2; 67:5.” 3

Цялото творение
Божият план беше всяко сът-

ворено същество да бъде инстру-
мент за хваление. Той ни е пре-
доставил достатъчно причини, 
за да изпълним Неговото жела-

ние–дори природата не въздър-
жа хвалението си. 

Псалмистът казва: „Всичко, що 
диша, нека хвали Господа. Хва-
лете Господа” (Псалм 150:6). Ко-
гато осъзнаем, че цялото ангел-
ско войнство намира радостта си 
в това да изразява думи и песни 
на хваление към Създателя, кол-
ко повече би трябвало семплите 
паднали човешки същества да 
полагат всяко усилие да прина-
сят приемливо хваление!  

Самата природа се радва и 
хвали Твореца. „Алилуя! Хвале-
те Господа от небесата; хвалете 
Го във височините. Хвалете Го, 
всички ангели Негови; хвале-
те Го, всички войнства Негови. 
Хвалете Го, слънце и луно; хва-
лете Го, всички светли звезди. 
Хвалете Го, вие висши небеса 
{Еврейски: Небе на небесата}, 
и води, които сте над небесата. 
Нека хвалят името на Господа; 
защото Той заповяда, и те се съз-
дадоха” (Псалм 148:1–5).

Едно дълбоко признаване на 
Величието на небето, едно ясно 
разбиране за Неговото вели-
чествено творение ще вдъхнови 
човешкото същество с най-дъл-
бока благодарност към Твореца, 
защото „Небесата са небеса на 
Господа; а земята Той даде на 
човешките чеда, мъртвите не 
хвалят Господа, нито ония, кои-
то слизат в мястото на мълча-
нието. Но ние ще благославяме 
Господа отсега и довека. Хвалете 
Господа” (Псалм 115:16–18).

Ние можем да станем 
хваление за Господа

Най-приемливото хваление, 
което можем да принесем на 
Бога, е това да се изпълни в жи-
вота ни великата цел, за която 
ни е създал. Да приемем Него-
вия изкупителен план е израз 
на благодарност. Великият цен-
тър на обожание в небето–Исус 
Христос–остави славата Си на 
небето, за да дойде на този гре-
шен свят, за да отдаде живота 
Си откуп за нашия грях и да на-
прави от всеки син и дъщеря на 
Адам хваление за Своето име. 
Чрез Неговата неизменна любов 
и прощаваща мощ за нас е въз-
можно да се превърнем в слава 
на Неговото име. „Ще ги очистя 
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от всичкото беззаконие, с които 
Ми съгрешиха, и с които прес-
тъпиха закона Ми, и тоя град 
ще Ми бъде град, чието име да 
се споменава с радост, с хвала и 
със слава пред всичките народи 
в света, които ще чуят всичкото 
добро, което им правя Аз, и ще 
се убоят и ще се разтреперят за 
всичкото добро, и за всичкия 
мир, който ще му доставя.” (Ере-
мия 33:8, 9).

„Религиозните служби, молит-
вите, хвалението, изповедта на 
покаяние заради греха се възна-
сят от истинските вярващи по-
добно на тамян към небесното 
светилище; но преминавайки 
през омърсените канали на чо-
вешкото естество, те биват до-
толкова осквернени, че ако не 
бъдат очистени с кръв, никога не 
могат да бъдат от някаква стой-
ност пред Бога. Те не се възнасят 
в безупречна чистота и ако Хода-
таят, Който е отдясно на Бога, не 
представи и не пречисти всичко 
чрез Своята правда,приносът е 
неприемлив за Бога. Всичкият 
тамян от земните скинии трябва 
да се напои с очистващите капки 
кръв на Христа. Той държи пред 
Отец кадилницата със собстве-
ните Си заслуги, в която няма 
нито петънце на човешка поква-
ра. В тази кадилница Той събира 
молитвите, хвалението и изпо-
ведите на Своя народ и към тях 
Той поставя Своята собствена 
безупречна праведност. И тога-
ва, ухаещ на заслугите на Хрис-
товото умилостивение, тамянът 
се възнася пред Бога изцяло и 
напълно приемлив. Тогава към 

вярващите се връщат благо-
склонни отговори.”4

„Възкликнете към Бога, всич-
ки земи, възпейте славата на 
Неговото име, като Го хвалите, 
хвалете Го славно. Речете Богу: 
Колко са страшни делата Ти! По-
ради величието на Твоята сила 
Даже враговете Ти ще се прес-
труват пред Тебе за покорни. 
Цялата земя ще Ти се кланя и 
ще Те славослови, ще славосло-
вят името Ти. Дойдете та вижте 
делата на Бога, Който страшно 
действува към човешките чада” 
(Псалм 66:1–5).

В заключение
Дарът не е дар, докато чове-

кът, на когото е даден, не го 
приеме. Никой не иска да пред-
ложи нещо, което може да бъде 
отхвърлено. Най-чудният дар, 
който можем да дадем на Бога, 
е собственото ни сърце. Сърцето 
трябва да се покори и укроти от 
любовта на Исус, да се смири от 
Неговата удивителна благодат. 
Докато сърцето не бъде обнове-
но чрез обръщането на новорож-
дението и докато не притежава-
ме плодовете на Духа, нашият 
принос няма да бъде приемлив. 
И за да бъде приносът на хвале-
ние приет от Бога, той трябва да 
произлезе от едно сърце, подоб-
но на сърцето на малко дете. „Не 
сте ли чели никога тези думи: 
„От устата на младенците и суче-
щите приготвил си хваление”?” 
(Матей 21:16).

„Не нам, Господи, не нам, но на 
Своето име дай слава, заради ми-
лостта Си и заради верността Си” 

(Псалм  115:1). Такъв беше духът, 
който владееше песента на осво-
бождението на Израил, това е и 
духът, който трябва да обитава в 
сърцата на всички, които обичат 
Бога и се боят от Него. Като осво-
бождава душите ни от робството 
на греха, Бог е изработил за нас 
избавление по-велико от това на 
евреите при Червено море. По-
добно на еврейското множество 
ние също трябва да хвалим Гос-
пода със сърце, душа и глас „за 
чудесните Му дела към човешки-
те чеда.” Тези, които размишля-
ват за великите Божии милости 
и не подценяват нито по-малки-
те Му дарове, ще се загърнат с 
мантия на радост и ще изливат 
сърцата си в мелодия към Госпо-
да. Ежедневните благословения, 
които приемат от Божията ръка, 
и над всичко друго, смъртта на 
Исус, която поставя щастието и 
небето на наше разположение, 
трябва да бъдат тема за постоян-
на благодарност. Какво съчувст-
вие, каква безподобна любов е 
показал Бог към нас, падналите 
грешници, като ни свързва със 
Себе Си, за да Му бъдем особено 
съкровище! Каква жертва е на-
правена от нашия Изкупител, за 
да можем да се наричаме Божии 
деца! Ние трябва да хвалим Бога 
за блажената надежда, която ни 
се предлага във великия изкупи-
телен план, ние трябва да Го хва-
лим за небесното наследство и за 
Неговите богати обещания; хва-
лете Го за това, че Исус живее, за 
да ходатайства за нас.” 5
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Струва ли си?
Току-що Джони получи хубав, щедър подарък 

в размер на сто долара от леля си. Той знаеше 
добре, че ще трябва да приложи мъдрост  в из-
ползването  на парите.

Първо, трябваше да върне десятъка на Бога. 
И така, първите 10% от парите бяха поставени в 
плик за десятъци, като написа отгоре „десятък”.

След това Джони пожела да даде доброволен 
принос. И понеже беше толкова благодарен, 
прибави още десет долара в плик за десятъци, 
който да се включи като принос и надписа пли-
ка за каква цел искаше да се употребят парите. 
След това започна да обмисля по какъв начин би 
предпочел да се разпредели приносът.

„Хм,” каза Джони. „Бих искал да видя как бра-
тята имат възможност да завършат новата цър-
ковна сграда в своя град на няколко мили оттук. 
Ще дам за фонда за сградата.”

„След това”, помисли си той, „не трябва да за-
бравям и бедните. Имаше едни съседи, които 
посетиха нашата църква миналия ден—мисля, 
че най-вероятно са помолили дякона за помощ, 

тъй като по вида им изглеждаше, че едва ли имат 
какво да ядат, а малкото им прохождащо дете не 
изглеждаше да има топли обувки. Но дори и да 
не са помолили за помощ, вероятно църковното 
ръководство ще реши или да им даде нещо така 
или иначе, или да даде на други хора като тях. 
Така че по-добре църквата да има някакви пари 
във фонда за бедните.”

„Освен това има и медиен фонд. Иска ми се да 
видя как братята ще купят по-добро оборудване, 
с което да могат да изготвят  дискове или видео, 
за да изпращат вестта до хора, които живеят тол-
кова далеко, че не могат да идват на църква.”

И така Джони указа на плика, че част от този 
принос трябва да се отдели за всеки един от тези 
фондове.  

С това приключи. След това Джони си поми-
сли: „Знам, че трябва да спестя, колкото се може 
повече от парите си. Но понеже има още някол-
ко неща, от които се нуждая, ще помоля татко да 
ме закара до магазина, за да ги купя.” 

И така, бащата и синът бяха в магазина, където 
разглеждаха някои неща. Джони видя прекрас-
на фланела, каквато наистина би искал да има, 
и каза: „Татко, харесва ми това,но не си струва 
цената, която му искат.”

„Не си струва ли?” попита баща му. „Както си 
решиш, сине. Нещо може да изглежда хубаво, но 
ако не си струва, не си го вземай.”

Много неща в живота не си струват нито вре-
мето, нито парите ни, нито да ги мислим. Но има 
едно нещо, което си струва.

Това е поклонението пред Този, Който ни е съз-
дал и ни храни, и ни пази живи. Именно оттук 
произлиза идеята за „поклонение”. 

Джони бе получил парите си от своята леля— 
която Бог току-що бе употребил, за да му даде 

благословение. И така, Джони на свой ред 
искаше да благослови други каузи, които си 
струваха. 

Най-важното обаче както за малките 
момчета, така и за всички нас, е да можем 
да кажем на нашия Създател: „Достоен 
си, Господи наш и Боже наш, да прие-
меш слава, почит и сила; защото Ти си 
създал всичко и поради Твоята воля 
всичко е съществувало и е било създа-
дено” (Откровение 4:11).—BHM.

ЗА ДЕЦАТА


