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Пътят към пълна радост

ПРЕБЪДВАНЕ В ИСУС
Пребъдването в Христос означава
u Постоянно получаване на Неговия Дух
u Живот на безрезервно посвещение в служба за Бога
Елън Уайт
Копнежът на вековете. Стр. 676 – англ. изд.

Пребъдването в Исус не е дело, което трябва да извършим като
условие, за да се наслаждаваме на Неговото спасение. По-скоро то
е нашето съгласие да Му позволим да направи всичко за нас, в нас и
чрез нас. Това е дело, което Той извършва за нас – резултат и сила
от Неговата изкупителна любов. Нашата част е просто да се покорим, да се доверим, да изчакаме Той да осъществи обещаното.
Ендрю Мъри
Цитирано в Dennis Smith, 40-Tage (Nr. 2) Prayers and Devotions to Revive Your
Experience with God (R&H, 2011), 35

Това са уроци за по-нататъшно развитие на темата от книгата
„Стъпки към лично пробуждане“. Препоръчваме първо да прочетете нея, въпреки че основните принципи са повторени и тук.

Никога не подценявайте силата на един човек да задейства Божия Дух по мощен начин!
Бог може да ви призовава точно за такова време.
(Моля, прочетете Естир 4:14-16.)
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НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯТ
ДАР НА ИСУС
Какво ни учи Исус за Светия Дух?

Запознати ли сте с най-силната вест на Исус?
Какви функции има Светият Дух?
Защо се нуждаем от външна помощ
за промяна на характера?
Да се върнем към „първата си любов“: Една сестра ми
пише: „В момента с приятеля ми за трети път изучаваме книгата
„Четиридесет дни“, като я сменяме с брошурката „Стъпки към
лично пробуждане“. Преди да открием този материал, нашата
верска опитност и молитвеният ни живот не бяха онова, което са
сега. Копнеем отново за нашата „първа любов“. Откриваме я! От
цяло сърце благодарим на Бога! Толкова е прекрасно как нашият
любящ Бог отговаря на молитвите ни и че разкрива как действа
Духът Му – в нас и в хората, за които се молим!“ М.С.
Исус влезе в живота ни: Друг човек пише за същите книги:
„… те се превърнаха в огромно и дългоочаквано благословение
в живота ми. Също като много други църковни членове (и както
го е преживяла една сестра от нашата църква), нещо в нашата
верска опитност винаги е липсвало; и сега имаме привилегията
да изпитаме как Исус влиза в живота ни и започва да ни променя.
Той все още работи върху нас и стъпка след стъпка ни привлича
по-близо до Себе Си.“ С.К.
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Има един специален библейски пасаж, в който Исус изрично
ни заповядва да се молим за Светия Дух. Не знам друг пасаж, където Той толкова любящо да ни подтиква да вземем нещо присърце. Тези стихове се намират в Неговия урок за молитвата в
Лука, 11 гл. Тук Той 10 пъти изтъква, че трябва да молим за Светия
Дух.
„И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска,
получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска
хляб, ще му даде камък или ако му поиска риба, ще му даде змия
вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И така,
ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които
искат от Него!“ (Лука 11:9-13).
В тези няколко стиха Исус шест пъти използва глагола „искайте“, след това го заменя и го подчертава два пъти с „търсете“ –
действие – и още два пъти с „хлопайте“, друга дума за действие.
Нима Той не ни показва съвсем ясно, че трябва да предприемем действия, за да бъдем изпълнени със Светия Дух? Последното „искат“ на гръцки е използвано в продължително време.
Това означава, че не трябва да искаме само веднъж, а по-скоро
да искаме постоянно. Тук Исус представя искането не само като
спешен въпрос, но и очаква да го правим непрестанно. Разбира
се, с тази сърдечна покана Той иска да пробуди желанието ни за
Светия Дух. Спешната покана ни показва убеждението на Исус,
че ще пропуснем нещо съществено, ако не се молим постоянно
за изливането на Светия Дух. Той ясно привлича вниманието ни
към факта, че абсолютно се нуждаем от Духа. По този начин иска
постоянно да получаваме богатите Му благословения.
Тази част от урока Му върху молитвата е уникален. Светият
Дух е Божият най-велик Дар – Дарът, носещ със себе си всички
останали дарове. Това е коронният подарък на Исус за Неговите
ученици и ясно доказателство за любовта Му. Не е трудно да разберем, че толкова ценен подарък няма да бъде натрапван. Дава
10
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се само на онези, които изразяват желание за него и го оценяват.
Свикнах всеки ден да се моля за Светия Дух във връзка с Йоан
7:37: „Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие“.1

Светият Дух е Източникът на пълноценния живот
Защо Исус идва на тази земя? Той казва: „Аз дойдох, за да имат
живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10).
Исус иска да преживеем този нов живот сега и да го продължим в едно напълно различно измерение след Неговото Второ
пришествие като вечен живот в Божието царство.
Показва ни и че източникът на пълноценния живот е Светият
Дух: „Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие. Ако някой
вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му,
както казва Писанието. А това каза за Духа…“ (Йоан 7:37-39).
Реки от жива вода? Нима това не е страхотно сравнение с пълноценния живот?

Исус дава ли ни съответен пример по време на живота Си на земята?
Знаем, че Мария зачева Исус посредством Светия Дух (Матей
1:18). Знаем, че след кръщението Си, докато Божият Син се моли,
„Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб“ (Лука
3:22). При тези обстоятелства дали е необходимо и важно Той
ежедневно да получава Светия Дух? Цитирам Елън Уайт: „Сутрин
след сутрин Той общуваше със Своя Отец в небето, получавайки
от Него ежедневно свежо кръщение със Светия Дух“.2
Исус наистина ни е пример в това отношение. Трябва да се
запитаме: Ако Той ежедневно се е нуждаел от освежаването на
Светия Дух, колко по-важно е това за вас и мен?
Апостол Павел наистина разбира загрижеността на Исус. В
писмото си до църквата в Ефес потвърждава в 1:13, че те са били
запечатани от Светия Дух, когато са станали вярващи. В 3:16, 17
ги насърчава да са силни в Духа, а в 5:18 като упълномощен апос1
Много ценно е да се молите с обещания. Моля, разгледайте глава 5 в книгата Стъпки към
лично пробуждане.
2
Уайт, Е. Знамения на времето, 21 ноември 1895, пар. 3
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тол призовава и ефесяните, и нас: „… изпълвайте се с Духа“ или
„оставяйте се постоянно и многократно да бъдете изпълвани
с Духа отново и отново“.3 Виждаме, че това е съществена ежедневна опитност. За духовния живот и израстването на християнина е важно ежедневно да се изпълва със Светия Дух.
В „Притчи Христови“ е записано: „Бог не казва: "Искайте веднъж и ще получите". Той ни поканва да искаме. Постоянствайте
неотслабващо в молитва. Постоянното устояване довежда
просителя до по-сериозно отношение и му вдъхва по-силно желание да получи онова, за което се моли“.4
В нашите съботноучилищни уроци се твърди: Кръщението със
Светия Дух означава да бъдем напълно под влиянието на Духа –
да бъдем изцяло „изпълнени“ с Него. Това не е еднократна опитност, а по-скоро нещо, което трябва да бъде постоянно повтаряно, както илюстрира апостол Павел в Ефесяни 5:18 с глаголното
време на гръцкия глагол „изпълвам“.5

Прощалните думи на Исус и Светият Дух
В прощалните Си думи Исус предава радост и надежда, като
им казва, че на Негово място ще дойде Светият Дух. Той представя функциите на Духа в Йоан 16:7-14: „Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за
съд; за грях, защото не вярват в Мен; за правда, защото отивам
при Отца и няма вече да Ме виждате; а за съд, защото князът на
този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината,
ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе
Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите
неща. Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви
известява“.
3
4
5
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Pub. Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), 42
Уайт, Е. Притчи Христови. Стр. 145 – англ. изд. от 1900 г
Съботноучилищни уроци, 17 юли 2014 г.
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Ново изгодно решение
Исус казва на учениците нещо изненадващо: „За вас е по-добре
Аз да отида“. Това означава, че новото решение – Той да е с нас
чрез Светия Дух – е по-изгодно, отколкото лично да присъства с
нас. По този начин Той не е ограничен, а всъщност може да бъде
с всеки човек, независимо къде се намира в момента.
Светият Дух има задачата да отвори очите на света. И нима
светът до известна степен не е в църквата? Светият Дух отваря
очите на света. Той е Единственият, Който може да отвори очите
на Лаодикия. Той пробужда копнеж по Бога у светските хора и
желание за близка връзка с Исус у хладките християни. Защото
ни показва греха като причина за всички останали грехове: „…
защото не вярват в Мен“. Вярвате ли в Исус? Същността на вярата е доверието. Белегът, че наистина вярваме на Исус и Му се
доверяваме, е когато напълно Му се посветим. Това е въпрос
на пълно посвещение, на нашата готовност да Го следваме във
всичко.

Спасени и оправдани чрез вяра
Светият Дух отваря очите ни за праведността на Исус. Когато Божият Син се възнася в небето, Неговата жертва е приета
от Отец. Така невъзможното става възможно, а именно – че Бог
проявява любов, а същевременно с това е справедлив. Светият
Дух иска да отвори очите ни за тази безценна размяна: Исус поема цялата вина на тези, които Му се доверяват и им дава Своята
праведност. Това е свързано с централното учение на Библията:
оправдание чрез вяра.

Светият Дух ни показва Божията алтернатива
Светият Дух отваря очите ни за факта, че князът на този свят
вече е осъден. Сатана е изгонен от небето. Неговият окончателен
край непосредствено предстои. Когато сме в Христос, тогава на
практика дяволът не може да ни навреди, въпреки че често падаме в изкушение и можем да проявим слабост тук, на тази земя.
13

В 1 Йоан 5:18 се казва: „Знаем, че всеки, който е роден от Бога,
не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и
лукавият не се докосва до него“. В живота ни настъпва смяна
на господарите. Исус иска да ни спаси от греха и да ни опази от
атаките на Сатана. 6
От друга страна, Светият Дух иска да отвори очите на хората за факта, че наближава съдът. Никой не може да избегне този
съд, освен ако приеме дара на спасението. Определено не е Божието намерение да накара хората да вярват от страх, като им
сочи съда. Но знанието, че съдът предстои, за много хора може
да бъде стимул за покаяние. Би било несправедливо, ако не покажем на света алтернативата на това, което предстои. Това може
да им помогне при вземането на решение.

Дава ни разбиране за истината
Светият Дух ще ни води към цялата истина. Той ни освобождава от фалшивите възприятия, от грешките и от всички съблазни.
Да, Той ще ни води към истината за самите нас, така че с Божията
помощ да можем да поправим пътя си, когато това е необходимо.
„Утешителят е наречен “Духът на истината”. Неговата работа
е да определя и поддържа истината. Най-напред Той започва да
живее в сърцето като Дух на истината и така става Утешител. В
истината има утеха и мир, а в лъжата не може да има истински
мир или утеха.“ 7

Дава ни разбиране за бъдещето
Светият Дух има за задача да прогласява пред нас бъдещите
неща. Например, в Матей, 24 гл., самият Исус ясно говори за бъдещето. Но Светият Дух има задачата да ни даде още повече светлина за бъдещето. Когато Му дадем възможност, Той може да ни
разкрие пророчествата. И нима не е забележително, че всичките
седем писма в Откровение, 2 и 3 глави, приключват с едно и също
6
Тази важна тема се разглежда в глава 4 от книгата на Денис Смит „40 дни“, том 2, „Молитви
и посвещение за съживяване на опитността ви с Бога.“
7
Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 671 – англ.изд.
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предизвикателство от Исус: „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“ (Откровение 2:7). Спасителят насочва
и към нас – църквата на последното време – този призив да се
вслушаме в Духа. Наистина ли го правим?

Прави Исус по-ценен за нас
Светият Дух превъзвишава Исус. Когато сме изпълнени с Духа,
Исус ще става по-скъп и по-велик за нас. В сърцето ни ще се породи много по-голяма благодарност за онова, което е направил
за да ни спаси.

Сила чрез Светия Дух
В Своята прощална реч Исус споменава делото на Светия Дух.
Сбогувайки се, Той прибавя: „Но ще приемете сила, когато дойде
върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в
Йерусалим, така и в цяла Юдея, и Самария, и до края на земята“
(Деяния 1:8). Друга задача на Духа е да ни даде сила, така че да
станем свидетели за Него.
„Христос е дал Духа Си като Божествена сила за побеждаване
на унаследените и придобитите склонности към зло, както и за
отпечатване на Неговия характер върху църквата Му.“8
Силата е необходима и за здравното възпитание. Дон Макинтош, директор на програмата „Ново начало“ в Уимар, САЩ, казва:
„Онова, от което се нуждаем, е информация за здравето, както
и сила да я приложим на практика. Това е свързано със силата за
промяна“.9 Тук тя е свързана със силата на евангелието, по-точно със силата на Светия Дух. Можем да покажем на другите пътя,
само когато самите ние вървим по него.
Бихме могли да споменем и по-нататъшните благословения
от Светия Дух. Но едно е сигурно: очаква ни Божията изобилна
благодат!

8
9

Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 671 – англ. изд.
David Fiedler, D’Sozo (Remnant Publications), Foreword
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Прилагане на практика елементите на пробуждането
От известно време вече се молим за пробуждане. Това не е
само въпрос на молитва, а по-скоро, както казва Марк Финли, то
се случва „когато приложим на практика библейските елементи на пробуждането“.10
В църквата то зависи от пробуждането на всеки отделен човек. Ето защо ви призовавам да предприемете тези стъпки за
лично пробуждане. Това довежда до по-силен и по-пълноценен
живот, до истинско и радостно живеене на вярата.

Защо е необходимо ново сърце?
Исус казва на неразумните девици: „Не ви познавам“. Затова
те не са допуснати до сватбата, с други думи, в Божието царство.
Причината е липсата на „масло“. Това е свързано с недостиг в духовния им живот. Терминът „неразумни девици“ описва характера на хората, които не са преживели искрена промяна на
сърцето посредством работата на Светия Дух. Притежаваме
греховно естество. Ето защо всички сме егоисти, но страдаме от
своя и чуждия егоизъм. Тъй като нито един егоист няма да влезе в Божието царство, абсолютно необходимо е характерът ни
да бъде променен. Божието Слово ни показва, че всеки може да
отиде при Исус такъв, какъвто е. Но също така знаем, че никой
няма да остане такъв, какъвто е.
Обърнете внимание, че неразумните девици не познават
Бога, защото не са предали живота си на делото на Светия
Дух.
„Нашето спасение не зависи от това, което знаем, а по-скоро
от Този, Когото познаваме (вж. Йоан 17:3). Важно е какво знаем,
но без спасителната лична връзка с Исус биваме изкушени и в
края – изгубени. Само разбирането за Бога не е същото като интимната, сърдечна, лична връзка.“11
Това определено е важна причина Исус спешно да ни призовава постоянно да се молим за Светия Дух. Молите ли се ежедневно
10
11
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Марк Финли. Пробуди ни отново. Стр. 26 – англ. изд.
David Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience with God, p. 112
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за пълно предаване и искате ли с вяра изливането на Светия Дух?
В следващата част Господ ни показва важните основни принципи, за да преживеем променящата сила на Светия Дух в живота
си.

ИСУС ЗА СВЕТИЯ ДУХ В ПРИТЧАТА ЗА КВАСА
В тази притча Исус говори за променящата сила на Светия
Дух. Когато я четете за първи път обаче, дори не си и помисляте,
че тя има нещо общо с Духа. Можем да прочетем и притчата за
кваса в Лука 13:20, 21: „ И пак каза: На какво да уподобя Божието
царство? Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три
мери брашно, докато втаса цялото“.
Квасът се използва при печенето на различни видове хляб.
Когато се прибави към брашното, той слага началото на процеса
ферментация, който прави тестото по-меко и по-леко. Така хлябът става по-приятен за човешкия вкус.
С помощта на тази илюстрация Исус иска да ни изясни някои
принципи на Божието царство. В притчата то е свързано с един
удивителен процес, започващ съвсем слабо, но с изумителен
край, тъй като се казва: „… докато втаса цялото“. Вместо нашия
егоизъм Исус иска да създаде у нас Своята неегоистична любов.
От една страна, си мисля, че Господ иска да покаже влиянието на евангелието върху света. Въпреки че то започва като нещо
малко, в края ще обхване целия свят.
От друга страна, Исус ни показва как Божията променяща сила
действа в нас посредством Светия Дух. В Лука 17:20, 21 Той казва:
„Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: „Ето, тук е!“ или: „Там е!“. Защото, ето, Божието царство
е вътре във вас“.
По онова време Божието царство е сред тях посредством личността на Исус Христос. То започва в живота ни, когато Го приемем като свой Спасител и Господ. Когато останем в Него и Той остане в нас, тогава при Второто Му пришествие за нас ще започне
видимото царство. В момента искаме да разгледаме развитието
на Божието царство вътре в себе си чрез обитаващия в нас Исус,
17

тъй като Той може да живее в сърцата ни само чрез Светия Дух.
Ето няколко важни поуки от притчата:

Променящата сила работи тихо
Квасът „е използван, за да се представи небесното царство.
Той илюстрира животворната преобразяваща сила на Божията милост.“12 „Промяната може да бъде извършена само от
Светия Дух.“13 Тук той е свързан с вътрешната сила, проникваща
във всичко и способна напълно да ни промени. По този начин
Бог иска да промени в положителна посока характера ни посредством Светия Дух.
Библията ни показва, че първото изливане на Духа понякога
може да е придружено от звукови и видими фактори. Но промяната на характера се осъществява тихо – при условие, че сме изпълнени със Светия Дух. Докато внезапно установим, че у нас са
настъпили позитивни промени.
„Скритият в брашното квас работи невидимо и променя цялото тесто. Така и квасът на истината работи тайно, тихо,
постоянно, преобразявайки душата. Естествените наклонности са омекотени и променени, придобит е нов начин на мислене,
има нови усещания, нови мотиви на действие. Издигнат е нов
критерий за характера и живота на Христос. Умът е обновен;
уменията са насочени към действия в нови измерения. Човекът
получава нови умения и способности, а тези, които притежава,
биват проявени и развити. Съвестта се пробужда, подаряват
ни се характерни черти, които ни правят способни да служим на
Бога.“14
Защо Бог ни променя толкова тихо, толкова неуловимо, докато не забележим резултата? За промяната необходимо ли е тихо
време, също както в природата, когато тя се съживява от зимата? Силните растения, например, дъбовете, обикновено растат
много бавно. Дали Бог ни изпитва по този начин, за да види дали
12
13
14
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наистина имаме желание за Светия Дух? Изпитва ли вярата ни?

Силата, която променя характера ни, е отвън – не вътре в нас
Първо, трябва да осъзнаем: „Никой обаче не може да се промени, като само упражнява своята воля, защото не притежава силата, чрез която този обрат може да бъде осъществен. Квасът,
нещо внесено изцяло отвън, трябва да се сложи в брашното, преди в него да се извърши очакваната промяна.“15 Това е съществена точка. Исус ни показва, че за промяната на характера имаме
нужда от сила извън нас. Не трябва ли да помислим върху думите
на Исус по този важен въпрос: „Отделени от Мен, не можете
да направите нищо“ (Йоан 15:5).
Този важен съвет от Исус е диаметрално противоположен
на всичко, което се проповядва днес. Независимо дали става
въпрос за хуманизъм, или за езотерика, за човешка философия
или някаква сфера на образованието, винаги се подчертава, че
силата за развитие е у самите нас. Тя само трябва да бъде пробудена по този или онзи начин. Често се говори за „самореализация“. Апостол Павел обаче казва за себе си (но това важи и за
всички нас!): „Зная, че у мен (…) не живее доброто“ (Римляни 7:18).
Какъв би бил резултатът от самореализацията при тези условия?
За него четем във 2 Тимотей 3:1: „В последните дни ще настанат усилни времена“. Ще царува егоизмът. Не е задължително да
се отдаваме на самореализация, а по-скоро на Христосореализация. Основното е, че Светият Дух живее в нас и ни променя в
положителна посока.
Някой е писал: „Когато изучавах прекрасната книга „Стъпки
към лично пробуждане“, започнах ежедневно да моля Исус за постоянното присъствие на Светия Дух (…) Направо е смайващо!
Личната настройка на ума ми стана много по-близка до Исус и аз
открих у Него собствената си ценност…“.
Самите ние не притежаваме никаква сила да променим характера си. Точно затова в Лука 11:9-13 Исус така ясно насочва
вниманието ни към факта, че трябва да се молим за Светия Дух.
15

Уайт, Е. Притчи Христови. Стр. 96 – англ. изд.
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Всъщност, постоянно трябва да се молим за Духа. По времето,
прекарано от Исус на земята, Той ежедневно се изпълва със Светия Дух. А за нас това е дори още по-съществено. Като се замисля
какво иска да ни осигурява Бог ежедневно чрез Духа Си, осъзнавам, че нашият прекрасен Баща иска да ни прегръща всяка сутрин. Също както брачната двойка се прегръща всяка сутрин.
„Цялата култура и образование, които светът може да даде,
бледнеят пред преобразяването на едно деградирало дете на
греха в дете на Небето. Подновяващата енергия трябва да дойде от Бога. Промяната може да бъде постигната единствено
от Светия Дух. Всички жадуващи спасението – нисши и висши,
богати и бедни – трябва да се подчинят на действието на тази
сила.“16
Твърди се, че сър Уинстън Чърчил, министър-председател
на Великобритания по време на Втората световна война, казва:
„Придобихме контрол над всичко, с едно изключение – хората“.
И е прав! Хората не могат да претърпят радикална промяна само
с човешки влияния. За да се случи това, е необходима сила извън
този свят. А това, от своя страна, е свързано с Божията сила, която
може ефективно да работи у нас само чрез Светия Дух.
Да обобщим: Силата, променяща характера ни, трябва да бъде
получена извън самите нас. Тъй като Божието Слово ни казва, че
вътрешният човек се обновява ден след ден (2 Коринтяни 4:16),
много е важно ежедневно – най-добре първото нещо сутрин – е
да се молим с вяра за Светия Дух.

Светият Дух започва делото Си в нашите сърца и после работи навън
Следващата важна поука, предадена ни от Исус в притчата за
кваса, е следната. Цитирам от книгата „Притчи Христови“: „Както квасът, който, смесен с брашното, работи отвътре навън,
така и Божията милост работи при подготовката на сърцето,
за да преобрази живота. Не е достатъчна само външна промяна,
за да бъдем доведени до хармония с Бога. Мнозина се опитват да
се обновят, поправяйки някой лош навик, като по този начин се
16
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надяват да станат християни. Но те са започнали не с това, с
което трябва. Първо трябва да работим със сърцето. Да упражняваме вяра и да притежаваме истината в душата, са две различни неща. Само знанието за истината не е достатъчно, Може
и да го притежаваме, но да не е променено качеството ни на мислене. Сърцето трябва да се покае и да бъде очистено от греха.
Човек, който се опитва да спазва Божиите заповеди по задължение само защото от него се изисква това, никога няма да
усети радостта от послушанието. Никога няма да се покори
истински. Когато изискванията на Бога се чувстват като бреме, защото са в разрез с човешките наклонности, можем да сме
сигурни, че животът не е християнски. Истинското послушание
е изграждане на вътрешен принцип.“17
Ралф Лутер коментира: „Исус енергично се противопоставя
на признаването на вярата, представляваща само вътрешно
религиозно отношение, което не засяга коренно практическия
живот“.18
В „Копнежът на вековете“ четем: „Светият Дух е диханието
на духовния живот в душата. Даряването на Духа е даряване на
Христовия живот. То придава на получателя Христовите качества. Само онези, които така са научени от Бога, само онези,
които притежават действието на Духа вътре в себе си и в чийто живот се проявява Христовият живот, трябва да застанат
като представители на Бога, за да служат от името на църквата“.19
Бихме желали да обобщим ценните поуки, предадени ни от
Исус относно Светия Дух:
 Променящата сила на Светия Дух действа в нас неусетно.
Често забелязваме само резултатите.
 Променящата сила в нашия живот трябва да дойде извън
самите нас.
 Променящата сила започва вътре в сърцата ни и след това
17
18
19

Уайт, Е. Притчи Христови. Стр. 97 – англ. изд.
Ralph Luther, cit. O.S. von Bibra, Der Name Jesus (Wuppertal, 1964), p. 98
Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 805 – англ. изд.
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действа навън.
Силно ви препоръчвам да прочетете главата върху притчата
за кваса в книгата „Притчи Христови“. За мен беше много полезна.

Последните думи на Исус: Слушайте Светия Дух
Знаете ли кои са последните думи, които Исус произнася от
Своята слава в небето към църквата на последното време? „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“ (Откровение 3:22). Исус призовава всеки от нас да слуша Светия Дух
и ние искаме да направим точно това.

Промени ме?!
Исус наистина ли може да ме промени? Да вземем например
една красива картина. Стойността й не идва от качеството на използваните материали. Само малко боя, понякога дори с ниско
качество, в ръцете на някой майстор, може да се превърне в ценно произведение на изкуството. Имаме греховно естество. Важно
е само с този „материал“ да работи велик „художник“. Исус иска
и може да направи това. Може да оформи вас и мен в личности,
които да Му отдават почит. Посвещавайте се напълно всеки ден в
ръцете Му и с вяра искайте Светия Дух. Ще бъдете изумени какво
може да направи за вас, във вас и чрез вас!

Лично свидетелство от учителка и една от нейните ученички:
Когато в моята църква преди около година раздаваха книгата „Стъпки към лично пробуждане“ от Х. Хаубайл, аз я прочетох
много бързо. Още докато я четях, преживях повече опитности с
Бога, отколкото когато и да било – това ме очарова и насърчи.
В приложението към книжката намерих следното предложение: „Педагогическите проучвания показват, че е необходимо да
прочетем или изслушаме шест до десет пъти изключително важна тема, за да можем напълно да я разберем“.
22
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Тези насърчителни думи плениха вниманието ми: „Опитайте
поне веднъж! Резултатът ще ви убеди“.
Исках да преживея това и вече към третия прочит то ме победи и почувствах силна любов към моя Изкупител, за каквато бях
копняла през целия си живот. В рамките на два месеца я прочетох шест пъти и резултатът си заслужаваше.
Сякаш можех да разбера какво ще е, когато Исус дойде близо
до нас и ще можем да погледнем в Неговите чисти, мили и любящи очи. От този момент нататък не исках да се лиша от радостта
в нашия Спасител.
Когато се будех сутрин, вече копнеех за моето време на утринно посвещение, за да мога отново да преживея общението
с Бога, а през деня се молех тихо Светият Дух да ми помогне в
моето мислене по време на разговорите ми – например, докато
преподавам и общувам.
Когато някое дете копнееше за внимание и поради това се
държеше лошо, Бог ми даваше сили и мъдрост да се справя с този
проблем. Оттогава работните ми дни са изпълнени с присъствието на Създателя. Той най-буквално ми помага в ежедневието.
Всяка сутрин и през деня се моля за изливането на Светия Дух.
Сякаш човек е по-близо до Небето и вече може да предвкуси какво ще е там.
Докато четях книгата, ми хрумна мисълта, че моите ученици в
училище също би трябвало да участват в тази опитност. Преподавам на 10-15-годишни деца в нашето адвентно училище „Илайджа“ във Форарлберг, Австрия. Затова се молех Бог да ми предостави такива възможности. Много скоро след това преживях
една от най-прекрасните си опитности как Светият Дух може да
работи в сърцата на младежите.

13-годишният Руфиан и Светият Дух
Опитността започна една година по-рано, когато прочетох
книгата за Светия Дух. Нов ученик дойде в училището ни и само
за няколко дни нашият мирен оазис се превърна в сурова зала за
борба. По това време момчето беше 13-годишно – беше най-го23

лямото от всички деца и съответно най-силното. Многото прекрасни неща, научени през учебната година и принасяли прекрасен плод, като че ли се изпариха само за миг.
Нека той сам разкаже за това: „Когато отидох в сегашното ми
училище, нямах представа какво ме очаква. Още на втория ден
се оставих да ме провокират, отговорих пренебрежително и се
сбих с един от моите съученици. Ударих го, въпреки че той бе
значително по-слаб от мен, креснах му и не исках да го виждам
никога повече.
По-късно осъзнах грешката си и се извиних, също както бях
правил винаги в миналото. След това ми се наложи да говоря с
директора. През следващите месеци у мен започна някакъв процес. Поразителното е, че този процес започна едва сега – а бях
дете на пастор. Започнах да прекарвам повече време с Исус.“
Мислех си, че този млад човек ще се нуждае от специално
внимание. Той си даваше сметка за простъпката си, съжаляваше
и опита отново, но със собствени сили не можа да постигне дълготраен успех. Отначало почти не минаваше ден, без да се сбие с
някого, но постепенно нещата се подобриха.
След шест месеца каза, че според него молитвите са го довели
по-близо до Бога. А междувременно самият той сутрин започна
да се моли за сила. Изблиците му на ярост и сбиванията станаха
по-редки.
Изминаха единадесет месеца от идването му в нашето училище и ние можехме да видим още по-голям напредък. Но неговият
гняв, изблиците му на ругатни и юмручният бой не бяха напълно
под контрол.
Това бе съвсем естествено – той се опитваше да спечели победата над себе си със собствени сили и разбиране, което понякога
действаше, а друг път – не. Нашите молитви бяха постигнали
известен напредък, но нагласата му все още не беше правилна и
липсваше обновяващата сила на Духа.
Каква полза има човек да си осъзнава грешките, да се опитва
да овладее гнева си и в следващия момент отново да падне? Точно когато осъзнах, че силите ми са на привършване, аз получих
24
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гореспоменатата книга. Тя дойде при мен точно навреме. Тогава
осъзнах какво ни липсва. Това беше силата на Светия Дух. А ние
дори не бяхме Го помолили да ни помогне!
Тъй като бях докосната от вестта на „Стъпки към лично пробуждане“, събрах смелост да попитам момчето дали някога се е
молило за Светия Дух. Не – никога. Тогава се опитах да пробудя
интереса му към книжката. Обаче не му я дадох. Той трябваше
истински да я пожелае. И много скоро ме попита за нея.
И отново да му дам думата: „През ноември 2012 г. моята учителка ми даде книжката „Стъпки към лично пробуждане“. Нетърпеливо започнах да я чета. По това време не бях истински запознат с работата на Светия Дух“.
Още през първия ден той беше погълнал почти две глави и
след това ме попита колко пъти съм чела книгата. Веднага започна да чете главите отново и искаше да направи точно това, което
предлагаше книжката: да я прочете 6 – 10 пъти.
Оттогава се промениха много неща. След декември 2012 г.
вече нямаше сбивания или гневни изблици – не можех да повярвам на очите си! Момчетата, с които той се биеше всеки ден, станаха негови приятели и се разбираха прекрасно.
Той се промени напълно – стана учтив и дори послушен и спокойствие замени агресивния му нрав. Неговите съученици могат
да потвърдят, че това бе работа на Бога. Малкият човек бе позволил на Бог да действа в него. Всеки ден можеше да се наблюдават
резултати. За Божия слава искам да споделя, че момчето реши да
се кръсти през юни 2013 г. И това ако не е Светият Дух…
Винаги съм мислила, че мога да се справя с едно дете и да го
накарам да види причините. Търпение, внимание и много разговори биха постигнали някакви резултати, но това просто не
сработва в дългосрочен план. Бог трябваше да се намеси и да ме
научи, че Неговият Дух е Този, Който прави невъзможното възможно.
Един ден, когато момчето бъде в небето, ще знам, че Бог е осъществил всичко това. Когато бях на ръба на възможностите си и
най-накрая осъзнах, че не мога да му влияя, чак тогава Бог започ25

на радикално да работи над него. Това ме насърчава да разбера,
че за Бога няма безнадеждни случаи. (С.П.)
Възрастен мъж стоял на Лондонския мост и свирел на цигулка.
В шапката му имало само няколко монети. Някакъв човек минал
покрай него, но след това се върнал и казал на стареца: „Дай ми
за малко цигулката си“. Засвирил толкова красиво, че все повече и повече хора се спирали да послушат. Дори настъпил хаос в
движението. Името на човека било Николо Паганини, известният
цигулар. Вие решавате дали да „свирите първа цигулка“ в живота
си, или да поставите кормилото в ръцете на великия Майстор.
Молитва: Отче небесни, благодаря Ти за безценния дар на
Светия Дух! Моля Те, прости ми, че съм Го пренебрегвал! Отсега
нататък ми помогни да Му отдавам най-висша почит. Моля
Те да издигнеш ежедневния ми живот на ново ниво. Моля Те,
работи в мен, така че ежедневно да се моля за Светия Дух. Исус
ежедневно се е молил за Духа. Моля Те, помогни ми да следвам
Неговия пример!
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ГЛАВА 2

ПРЕДАВАНЕ НА ИСУС
Какво означава „предаване“? Дали вследствие на това
не губим собствената си воля? Или ще станем по-силни?
Какво може да ни попречи да се предадем на Исус? Какви
благословения са свързани с моето предаване? Достатъчно
ли е да предам живота си един-единствен път?
„Пълното предаване е ключът към спасението, към новорождението, към победата над греха и изкушението и към пълнотата на Светия Дух.“20
„Всички, които приемат Христос чрез Словото Му, които предават душите си под Неговото покровителство и живота си – под
Негово разпореждане, ще намерят мир и спокойствие. Нищо в
света не ще може да ги натъжи, когато Исус ги радва със Своето
присъствие. В пълното приемане на Христос има пълен покой.“21
Светият Дух е коронният Дар, Който Господ дава на Своите
ученици. Той не би могъл да даде повече от това. Светият Дух
е Дарът, осигуряващ всички останали дарове. „Но както всяко
друго обещание, и то е дадено при известни условия. Много хора
вярват и претендират за това обещание на Господа; говорят ЗА
Христос и ЗА Светия Дух, но не се ползват от Тях. Не предават
душата си, за да бъде ръководена и управлявана от Божията
сила.“
20
21

Garrie F. Williams, How to Be Filled With the Holy Spirit and Know It (Lüneberg, 2007), 78
Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 331 – англ. изд.
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Получаването на този Дар е обвързано с условия. Често говорим за Христос и за Светия Дух и въпреки това не получаваме
никакви благословения. Защо? Не Му се предаваме напълно, за
да бъдем ръководени и направлявани от Него. Мнозина не са се
предали на Бога – често пъти поради невежество; а по-скоро са
взели живота си в свои ръце. Това може да е причината за недостига на Светия Дух. Оттук и темата: Предаване на Исус.

Лично свидетелство
Бях бизнесмен, на 36 г., когато мой приятел, пастор, внезапно
почина. Това направи един въпрос да нахлуе в ума ми: Какво би
се случило, ако Бог ме призове да бъда пастор? Въобще не исках
това. В продължение на седмица водех горчива битка. Пазарях се
с Бога сутрин, обед и вечер. Всеки път Му обяснявах защо не искам да стана пастор и какво бих могъл да правя вместо това. След
една седмица трябваше да призная, че Бог очевидно не чува възраженията ми. Когато коленичих до леглото и вече бях изчерпал
всичките си аргументи, в ума ми влезе една тиха мисъл: Бог те
обича! И аз си помислих: Да, вярвам в това.
След няколко минути доверието в Божията любов ме доведе
до пълно предаване на Господа. След това получих страхотен
мир. Всъщност, година и половина по-късно Бог ме призова да
стана пастор. Днес все още съм Му изключително благодарен за
това. Неговата безкрайна любов и мъдрост ми показаха съвсем
различен път в сравнение с този, който първоначално бях имал
предвид. В ретроспекция ясно виждам, че това предаване доведе
до големи благословения в живота ми. Бог ме е водил по възможно най-добрия начин в живота ми!

Лично свидетелство
В началото на 2014 г. постоянно се питах: „Дали един ден Исус
няма да ми каже: „Не те познавам?“. Да не съм от неразумните
девици?“ Мисълта беше непоносима, тъй като исках да получа от
Бога вечния живот, но поради различни неща в битието ми вина28
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ги имах гузна съвест и невинаги вървях по правия път. За щастие
се натъкнах на две книжки – „Стъпки към лично пробуждане“ и
„Пребъдване в Исус“. След като ги прочетох за първи път, осъзнах, че в живота ми нещо трябва да се промени. Прочетох ги няколко пъти, за да мога напълно да разбера всичко. Нещо повече,
чух свидетелството на една посветена сестра, която бе станала
духовна християнка само няколко месеца по-рано. Сега знам със
сигурност, че в началото на годината съм бил „плътски“ и бих загинал, тъй като Исус щеше да ми каже: „Не те познавам!“. Благодаря на Бога за тези книги, защото те ми показаха как да стана
духовен християнин!
Посредством пълно предаване на Исус Бог съумя изцяло
да промени живота ми само за един месец. Сега ставам в 4:30
ч., за да изучавам Божието Слово. Това би било немислимо с мои
собствени сили – сънят беше по-важен. Моля се по-различно –
изпълнен с Духа. Всеки ден питам Господа какво иска да направя
днес. И Бог ми отговаря. Всеки ден каня Светия Дух да живее и да
работи в сърцето ми. Имам по-ясни мисли и като жена се обличам „по-женствено“. Нещо повече, вече не ям непрекъснато. Това
беше невъзможно за мен със собствени сили. Мога да се изправям пред ежедневните изисквания много по-спокойно, а стресът
не свива стомаха ми. След три седмици съпругът ми също забеляза промените у мен. Каза: „Езикът ти вече не е толкова остър“.
Когато изучавах Библията, в ума ми веднага възникваха толкова
много въпроси, колкото не съм имала никога до този момент.
Сега искам да „копая“ по-надълбоко. Преди Светият Дух само от
време на време ме подтикваше да споделям свое свидетелство.
Сега това се случва ежедневно. Няма нужда да си „подготвям
речта“ – Бог ми дава правилните думи, защото само Той познава
човека, с когото говоря. Въпреки че понякога съгрешавам, Бог
ми дава яснота, за да видя греховете си. Мога да се покая и да
променя пътищата си.
Започнах да осъзнавам, че без Исус не мога да постигна нищо
и че се нуждая от присъствието Му на всяка стъпка от пътя. Освен това осъзнах, че противоположното на гордостта (колко съм
29

добра, колко добре мога да направя нещо) е смирението, ясно
показващо ни, че без Исус не можем да направим абсолютно
нищо. Нещо повече, Бог ми даде сили да спра да пия кафе. Преди
това беше немислимо, защото когато спирах да го правя, имах
ужасяващо главоболие в продължение на поне пет дни – това
бяха суровите симптоми на абстиненцията. Този път дори не се
замислих какви ще са последиците за мен. Само знаех, че вече
не искам да го правя. Днес изобщо не изпитвам желание за кафе.
Повратната точка в живота ми бе огромното желание за вечен
живот и осъзнаването, че нищо друго не може да е по-важно от
моя Изкупител Исус Христос. Независимо от последиците за мен!
Вярно е казаното в Йезекиил 36:26, 27: Исус ще ни даде ново
сърце и нов дух. Той иска да ни направи хора, спазващи Неговите
заповеди. Десетилетия наред се борех с различни проблеми, но
напразно. Не можех да се справя сама. Исус искаше да го осъществи в мен, нуждаеше се само от съгласието ми.
Елън Уайт казва: „Който се опитва да постигне Небето чрез
собствени дела, чрез спазване на закона, опитва невъзможното“.22 Точно това преживявах в продължение на 35 години. Интелектуално се съгласявах със заповедите, но не можех да ги спазвам. Само Исус може да осъществи доброто в мен, Той ми дава
желанието за добрите и здравословните неща и пак Той премахва желанието за вредни неща.
Днес мога да потвърдя казаното в Римляни 8:14: „Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове“. Според този
стих, трябва да моля всеки ден, всеки час, постоянно, Светият Дух
да живее и да работи в мен – защото дяволът не спи.
Исус казва в Матей 10:37: „Който обича баща или майка повече
от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен“. Винаги съм си мислела: Това
просто не става. Сега знам, че когато Исус живее в сърцето ми,
тогава великият Бог на цялата Вселена работи в мен и чрез мен и
може да се погрижи за децата и семейството ми много по-добре,
отколкото бих могла да направя това аз. Само Бог е всемогъщ и
22
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Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 67 – англ. изд.
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всезнаещ и всеки ден мога да поставям живота си с доверие в
ръцете Му. Той ще направи всичко правилно – според мъдростта
и плана Си. (М.М.)

Предаване – защо?
Терминът „предаване“ е подходящо обяснен от Елън Уайт в
книгата „Пътят към Христос“:
„Бог желае да ни излекува, да ни освободи. Но тъй като това
изисква пълно преобразяване, подновяване на цялото наше ес
тество, трябва ние самите всецяло да се предадем на Него.
Борбата срещу собственото его е най-голямата битка, ко
ято се е водила някога. Покоряването на личното аз и преда
ването на всичко, което имаме, на Бога изисква борба от наша
страна; цялото ни същество трябва да Му се подчини, преди да
може да бъде подновено в своята първоначална святост.“
Нашето предаване на Бога донася огромни благословения.
Бог ни кани да Му се предадем, защото иска да ни излекува и да
ни освободи. От какво?
Когато може да направлява живота ни, тогава Исус е в състояние да ни освободи от тиранията на нашето его (завист, възмущение, свадливост, алчност, пристрастявания, гняв, гордост, самонадеяност, обезсърчение, комплекс за малоценност и т.н.). Помнете: Всяко човешко същество представлява само за себе си своя
най-голям проблем. Вие сте вашият най-голям проблем. Само Бог
е в състояние да ни заведе до истинската свобода. Но грънчарят
може да работи само с глината, която е в неговите ръце. Точно
това означава предаването.
Именно така Бог иска да ни освободи от силата на греха и да
ни осигури Божествено водителство и закрила.
„Предаването на всички наши сили на Бога до голяма степен
опростява проблема на живота. То отслабва и съкращава хиляди битки със страстите на естественото сърце.“23

23

Уайт, Е. Моят живот днес. Стр.6, www.egwwritings.org
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Какво казва Библията за предаването?
Римляни 6:13: „ Нито предоставяйте телесните си части
като оръдия на неправдата; а предоставяйте себе си на Бога
(…) и телесните си части на Бога като оръдия на правдата“.
Според този стих предаването означава да се покорявате на Бога
и да се предоставяте на Негово разположение.
Християнската писателка Ханна Смит коментира този стих по
следния начин: Да се предаде нещо, означава то да бъде предоставено на някой друг, собствеността и управлението на нещо
също да бъде предоставено на друг. Да се предадем на Господа,
означава същото нещо. Следователно, Господ притежава силата
на контрола и собствеността над нас. Това означава отказ от самите нас и предаване на нашето аз.24
Римляни 12:1: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята,
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение“.
Какви основания ни дава този текст за предаване на живота
ни на Бога? „Божиите милости“! Това ясно ни показва: Необходимо е да се предадем на Божията любов.
Предаването означава напълно да се оставим в Божиите ръце,
да сме на Негово разположение, да Му предоставим живота си
като жертва – не като изгаряната старозаветна жертва, а като
жива жертва, която живее за Него от мига на предаването.
Когато погледна назад към живота си, мога да кажа: преди моето предаване ми се струваше, че това е жертва. След това осъзнах, че всъщност не е жертва, а по-скоро безкрайно благословение.
Йоханес Магер коментира: „Предаването, изоставянето, посвещението, пълното предоставяне на Божие разположение –
това са сериозни и възвишаващи неща. Предаването няма нищо
общо с емоциите или с настроението. Означава да се предоставим на Онзи, Когото обичаме“.25
24
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2 Коринтяни 5:15 ни посочва какви са резултатите от предаването: „… Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе
си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал“. Предаването
означава да живеем за Исус.
Да живеем за Господа не означава просто да Му служим „на
пълен работен ден“, а по-скоро: „И каквото и да вършите със
слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус Христос,
като благодарите чрез Него на Бога Отца“ (Колосяни 3:17).
Чарлз Стъд твърди: „Ако Исус Христос е Бог и е умрял за мен,
тогава нито една моя жертва не е прекалено голяма, за да Му я
принеса“.26 Този човек прилага на практика това, което казва. Той
е бил сред водещите спортисти в Англия. Когато станал християнин, се отказал от кариерата си, дарил милионите си на едно мисионерско общество и отишъл като мисионер в Китай, след това
в Индия и най-накрая в Африка. Основаното от него мисионерско общество все още е действащо с 1800 мисионери, работещи
по целия свят. Той бил предал живота си на Исус!

Исус даде Себе Си за нас и на нас
Не трябва да пренебрегваме един съществен факт. Предаването не е едностранно дело. Първо Исус даде Себе Си за нас.
Даде всичко, което Бог можеше да даде, и ни кани и ние да дадем
всичко, което можем. Това е размяна на всичко за всичко. Само
че има огромна разлика между Божието всичко и моето. Но никой не може да даде повече от всичко.

Пет нива на предаване
Един автор говори за пет нива на предаване:
 Даването на пари е най-ниското ниво на предаване.
 След това е предаване на времето.
 След това идва предаването на нашата сила и умения, на
служенето ни.
 Следва предаването на всички наши страхове и надежди,
26

Norman B. Grubb, Charles Studd – Kein Opfer zu groß (Нито една жертва не е твърде голяма)
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което включва всичко споменато по-горе.
 Предаването на цялото ми същество – което означава
пълно предаване на моята воля и живот на Исус.27
Последната точка описва истинското предаване.
Прекрасно е, когато се предадем на нашия Небесен Баща, защото можем да разчитаме на Неговата любов и не оставяме нещата да стигнат дотам, докъдето стига блудният син в притчата
на Исус. Той капитулира чак когато в живота си стига до каменистото дъно и едва тогава решава да се прибере у дома. Когато
наближава дома на родителите си, неговият баща излиза да го
посрещне и го взема в прегръдките си. Бива напълно приет като
негов син. Чак тогава напълно осъзнава любовта на своя баща.
Това превръща капитулацията му в предаване от любов.

Един трагичен инцидент
Следният инцидент се случва във Франция и ни помага да
илюстрираме тази идея:
Съпругата на богат французин споделила с някого една тайна. Дамата носела в ръката си малко флаконче с отрова. Смятала
да отнеме живота си поради трудности в брака. Казала: „Вчера
се оплаках на съпруга си, но той реагира изненадано и смаяно:
Какво още искаш? Имаш чековата ми книжка (т.е. тя имала на
свое разположение парите му), притежаваш дома ми, храниш се
на масата ми. Всичко, което могат да предложат просперитетът
и рангът, ти принадлежи; и въпреки това се оплакваш?!“. Дамата
продължила: „Казах му: Искам сърцето ти, искам да ме обичаш!“.
А той възкликнал: „Това не можеш да имаш! Знаеш, че сърцето
ми принадлежи на друга жена. Всичко, което притежавам, е твое,
но сърцето ми, любовта ми – това е невъзможно да изискваш от
мен.“28
Никой, който обича някого, няма да е доволен от подобен отговор. Жената не се интересувала колко притежава съпругът й,
за нея бил важен той като личност.
27
28

34

Dean M. Kelly, How Adventism Can Stop Growing, Ministry (February 1983), 4
Oswald Smith, The Man Whom God Can Use, 26

ГЛАВА 2

|

ПРЕДАВАНЕ НА ИСУС

„Нашият велик Господ не желае нещо от мен. Той иска мен.
Исус не иска част от времето или част от притежанията ми, нито
от талантите и способностите ми. Той иска мен, защото ме обича и иска да ме направи щастлив.“29
Необходимо е да се “предадем“, да предоставим на Небесния
Баща всичко, което имаме и което сме. Да се предадем на грижата, водителството и волята Му. Това е нашето „духовно служение“, както го нарича Римляни 12:1 (в някои преводи – разумно
служение).
Когато Божието Слово казва, че пълното предаване е наше
разумно служение, това би могло да означава, че предаването
на Бога е най-разумното нещо, което можем да направим.
Има ли нещо по-разумно от това да поверим случая си в ръцете
на опитен лекар, когато сме болни? Има ли нещо по-разумно от
това да поверя себе си на опитен водач, когато съм се изгубил?
В сравнение с Бога аз съм беден, глупав и безпомощен. Не би
ли било разумно да се поверя в Божиите ръце? Идеята е да се
доверя на Онзи, Който ме е създал, Който иска да бъде с мен, обича ме и може да се погрижи за всичките ми нужди. Посредством
нашето пълно предаване Божията безкрайна любов и сила са на
наша страна. Пълното предаване не е загуба, а всъщност огромно предимство. То е навлизане в живота, ръководен от
самия Бог.
Нашето пълно предаване e началото на „изобилния живот“
(Йоан 10:10), който Исус иска да ни даде. И това предаване е явно
свързано с победата над злото, както утвърждава Откровение
12:11: „ А те го победиха (1) чрез кръвта на Агнеца и (2) чрез словото на своето свидетелство; защото (3) не обичаха живота
си дотолкова, че да бягат от смърт“. Това показва, че пълното предаване е необходимо за победата над греха и над Сатана и
че това е най-доброто нещо, което можем да направим.
В „Притчи Христови“ четем следното: „Нека никой не казва:
"Аз не мога да поправя недъзите на характера си". Стигнете ли
до подобен извод, със сигурност ще пропуснете да получите ве29

Johannes Mager, Unser größtes Bedürfnis (Нашата най-голяма нужда), Lüneberg, 2011, 48
35

чен живот. Невъзможността е заложена в собствената ви воля.
Ако не искате, не бихте могли да надделеете. Действителната
трудност произлиза от покварата на неосветеното човешко
сърце и от нежеланието да се подчиним на Божия контрол“.30
„Светия Дух е излят без мярка върху Исус, Който (ежедневно!)
дава всичко от Cебе Си за спасението на падналото човечество.
Духът ще бъде даден и на всеки Христов последовател, когато
цялото сърце бъде предоставено за Негово обиталище (и когато
има ежедневна молба за Светия Дух).“31
Тук виждаме, че:
 Светият Дух обитава в Исус без мярка.
 Бог желае ние да живеем в пълно предаване, така че Светият Дух да може да обитава в нас в същата степен.
 По тази причина Исус дава заповедта: „Изпълвайте се с
Духа“. На оригиналния гръцки този стих гласи: „Позволявайте си
постоянно и многократно да бъдете изпълвани със Светия Дух“
(Ефесяни 5:18).
 Целта Му е да имаме по-изобилен живот (Йоан 10:10; Колосяни 2:10).

Какво може да ни попречи да се предадем?
За мен това беше притеснение за работата ми. По-точно, притеснявах се, че след предаването ми на Бога Той ще ме призове
да бъда пастор.
Едуин Ор се е сблъсквал с най-различни пречки. В младостта
му за него било ясно: „Трябва напълно да се предам на Бога! За
първи път в живота си осъзнах, че ми говори Бог. Светият Дух
говореше на сърцето ми! Казах на Господа, че съм напълно готов
да Му предам всичко. Гласът в сърцето ми каза: „Ами любимите ти грехове?“. Изповядах ги и обещах никога повече да не ги
повтарям. Гласът вътре в мен продължи: „Ами волята ти?“. Това
съвсем ме изненада. Казах: „Готов съм да отида навсякъде, където искаш да отида, или да остана у дома“. Тогава Божият Дух ми
30
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говори за един идол, който подхранвах в живота си. Това беше
момиче, което силно обичах. Господ ме попита дали бих бил готов да се откажа от нея, ако Той ме помоли. Внезапно осъзнах, че
в тази точка волята ми издигаше бариера. Не исках да принасям
такава жертва… В този момент Светият Дух спря да ми говори. И
съвсем внезапно сърцето ми стана плашещо празно. Скоро осъзнах това и отново изпитах копнежа да бъда изпълнен със Светия
Дух. Този път напълно се предадох на Господа. Вече бях готов да
Му предам дори тази част от живота си… Сърцето ми се изпълни
с неописуема любов, радост и сила. За първи път в живота си почувствах, че наистина познавам моя Бог и Спасител и че християнството е нещо повече от доктрина или философия“.
И Бог наистина постига удивителни неща чрез живота на Едуин Ор!32
В моя случай пречката беше моята работа, при Едуин Ор – момиче. Какъвто и да е вашият случай, ако все още не сте се предали напълно на Господа, поставете и себе си, и своите проблеми в
Неговите ръце. Бог изобилно ще ви благослови!
Нека се помолим: Татко, толкова сме Ти благодарни, че искаш
да Ти се предадем, за да бъдем благословени и да опростим живота си, като живеем по начин, който да Ти позволи да направиш
от нас нещо ново! Моля Те, помогни ни ежедневно да Ти предаваме живота си без никакви ограничения и да Те следваме във
всичко чрез Твоята сила!

Господ зачита решенията ни
Доверете се на Бога! Ако бяхте всезнаещи, щяхте да изберете
същия път, по който Бог иска да ви води. Можем да отхвърлим
всеки страх и резервираност, когато напълно се предадем на
Бога на безкрайната любов. Той никога няма да действа против
свободната воля на което да било човешко същество. Нашият
чудесен Бог зачита индивидуалността ни. Свободата е един от
най-скъпите подаръци, дадени ни от Него. Точно затова Бог чака
съгласието ни и действа само когато Го помолим. Свободата е
32
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Божествена предпоставка. Любовта може да се развие само при
свобода.

Предаването на Бога означава ли отказ от собствената ни воля?
Напълно ли губим собствената си воля, когато се предадем на
Бога? В марионетки ли се превръщаме, така че Бог да може да ни
контролира, като ни дърпа конците? Разбира се, че не! Защо не?
Защото когато напълно се предадем на Бога, заменяме своята
глупава, подвеждана, невежа и незряла воля със съвършената,
великолепна и мъдра Божия воля. Поставяме себе си под Божествена „навигация“.
Не би трябвало да се отказваме от волята си, а по-скоро от погрешната й употреба. Волята, от която трябва да се откажем, е
различаващата се от волята на Бога. Ако трябва да сме по-точни:
тя е свързана с упражняването на нашата упоритост.
Елън Уайт твърди: „Но някой казва: Не може ли нещата да станат по моя начин и да действам сам? Не, не може да стане по
твоя начин и да влезеш в небесното царство. Там няма да има
никакъв „мой начин“. Никакви човешки начини няма да намерят
място в небесното царство. Нашите начини трябва да се изгубят в Божиите начини“.33 (вж. също Исая 53:6).
Който отказва да бъде воден от Бога и от Неговото Слово, живее въз основа на своя ограничен ум, вместо да разчита на Божията „навигация“.
„Когато нашата воля е в хармония с Божията, тя остава недокосната; всъщност, би било погрешно да бъде изоставена.“34
Елън Уайт пише дори нещо повече: „Когато човешката
воля сътрудничи на Божията, става всемогъща. Всичко, което
трябва да бъде извършено по Негова заповед, може да бъде постигнато с Неговата сила. Всичките Му заповеди са упълномощявания.“35
„Когато позволим на Светия Дух да ни води, тогава не сме огра33
34
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ничени. Обратно – живеем в максимална свобода. Във 2 Коринтяни 3:17 четем: „… където е Господният Дух, там е свобода“.36

Под Божествена „навигация“
Нима Притчи 3:5, 6 не противоречи на казаното по-горе? „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във
всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките
ти.“
Мнозина си мислят, че това означава да изключат умовете си.
Или, казано с други думи, да изключат способността си за разсъждение. Но нищо не би могло да е по-погрешно. Бог иска да използваме разума си. Той ни кани да свържем разума си с Неговия
безкраен разум.
Нима Бог не дава на Даниил и неговите приятели, които са покорни от цялото си сърце както в големите, така и в най-малките
неща, десетократно по-голяма интелигентност? Бог иска да постигнем максималния потенциал на своя ум и в същото време да
се свържем с Неговия безкраен ум.
Това прилича на шофиране с навигационно устройство. Трябва да използвам целия си разум, за да шофирам, но е препоръчително да се доверя на GPS-а за завои, ограничения на скоростта,
уведомления за задръствания или обходни маршрути, за най-добрия начин да стигна до желания адрес или да видя колко време
ще ми е необходимо, за да стигна дотам и т.н. Спомням си добре,
когато си взех навигационно устройство, тъй като трябваше да
посетя погребение в непозната част на Мюнхен. Устройството се
справи страхотно и аз успях да стигна до адреса без никакви проблеми.
Разчитайте на Бога, на Неговите стандарти, съвети и вървете
по своя път под Божествена навигация!

Съмнение в уредите
По време на Втората световна война британски самолет излетял от Сицилия и се насочил към Северна Африка. Тъй като всич36

David Wolkwitz, Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung (NRW-Vereiningung), 25
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ки летища били затъмнени, пилотите трябвало напълно да разчитат на уредите си. Въпреки че било по-рано от пресметнатото
време, уредите показвали, че вече са достигнали дестинацията.
Сметнали, че това е невъзможно, затова продължили да летят.
Осъзнали грешката си едва когато били навлезли дълбоко в Сахара. Горивото им свършило и те трябвало да извършат принудително кацане в пустинята. Тъй като не разполагали с достатъчно
вода на борда, целият екипаж загинал от жажда.
По-късно, когато самолетът бил открит, било установено, че
всички уреди са функционирали нормално. Самолетът попаднал на попътен вятър и затова стигнал по-рано до дестинацията
си. Но пилотите предпочели да се доверят на своите пресмятания, отколкото на уредите, и това се оказало фатално. Те взели
погрешното решение.37 Можем да разчитаме на Божието водителство! По-добре да разчитаме на Божието Слово, отколкото на
собствените си предположения!

Хора с гръбнак
Когато се предадем на Исус Христос, не ставаме слабоволеви,
а всъщност – хора с гръбнак, които умеят да защитават своята
гледна точка с мъдрост и такт. Помислете отново за Даниил и неговите приятели. Като младежи те доказват, че имат гръбнак и
са верни на Бога по време на ситуацията с храненето, описана
в глава 1. Или пък помислете за тяхното феноменално решение
пред горящата пещ, споменато в глава 3, когато вече са на средна
възраст. Помислете и за отношението на Даниил като възрастен
мъж, когато застава пред рова на лъвовете, описано в глава 6.

Самоуважение или уважение чрез Христос
Всеки, който се предава на Христос, не трябва да се притеснява за самоуважението си, тъй като има много по-голямо уважение посредством Него. В книгата „По стъпките на Великия Лекар“
четем: „Мнозина, способни да извършат големи неща, вършат
37
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съвсем малко, защото опитват слабо. Хиляди хора минават през
живота без никаква съществ ена цел, за която си струва да се жи
вее; не се стремят към някакво ниво на развитие. Една от причи
ните за това е ниската им самооценка. Христос е заплатил огром
на цена за нас и желае да оценяваме себе си съобразно с нея“.38
Една сестра споделя какво е преживяла, след като започнала да
живее в Светия Дух: „Открих моето самоуважение в Христос!“.

Молитва за предаване на нашата воля
Млад човек поискал да се посъветва с пастора, защото искал
да бъде изпълнен със Светия Дух и се борел с това. Пасторът го
попитал:
„Напълно ли си предал волята си на Бога?“.
„Боя се, че не напълно“ – бил отговорът.
„Ами, тогава е безполезно да се молиш (за Светия Дух), преди
напълно да предадеш волята си на Бога. Не искаш ли да направиш това точно сега?“
„Не мога“ – отвърнал младежът.
„Съгласен ли си Бог да го направи за теб?“
Отговорът бил положителен.
„Тогава помоли Господа още сега!“
Младият човек се помолил:
„О, Боже, опразни ме от моята собствена воля! Помогни ми
напълно да се предам на Твоята воля! Откажи ме от волята ми –
заради Исус! Моля Те в Неговото име!“
След това пасторът го попитал:
„Случи ли се?“
„Трябва да се е случило – отвърнал младежът. – Помолих се
за нещо, което е според Неговата воля и знам, че молитвата ми
е чута и че съм получил онова, за което съм се помолил (1 Йоан
5:14, 15). Да, случи се, тук лежи моята воля!“
Пасторът продължил:
„А сега помоли Бог за кръщението със Светия Дух (да бъдеш
изпълнен със Светия Дух)!“ Младежът се помолил:
38
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„О, Господи, кръсти ме сега със Светия Дух! Моля Те в името
на Исус.“
И това веднага се случило, след като той бил предал волята си
на Господа.39
Прекрасно е, че нашият любящ Баща дори е готов да създаде
предпоставките у нас, когато Го помолим за това.
От тази молитва можем да научим две неща: (1) Този младеж
вече е бил запознат с молитвата за изпълнение на Божиите обещания. Той е разчитал на тези обещания, а именно, че молитвите, които са съобразени с волята на Господа, ще получат отговор
още в момента на произнасянето им. (Чудесният начин да се молим с обещания е обяснен в книгата „Стъпки към лично пробуждане“ от Х.Хаубайл.) (2) Младежът решил да поиска помощ
от Бога, за да може да Му се предаде напълно.

Управляване на живота ни: Решенията
Би трябвало да знаем, че способността ни да вземаме решения със свободната си воля е ръководна за нашия живот. Искам
да ви дам един пример, за да обясня по-добре пълния смисъл на
тази способност.
Корпусът на пасажерския лайнер „Куин Елизабет“ тежи 1300
пъти повече от руля му. Това означава, че рулят може да задвижи тежест, която е 1300 по-голяма от неговата собствена. Рулят в
живота ни е нашата способност да вземаме решения. Ако решим
да предадем себе си на Божията воля, тогава Той предоставя на
наше разположение цялата необходима помощ.

Предизвикателствата
Въпросът за предаването ни на Христос е свързан с нашето
решение дали искаме да живеем за себе си, или за Бога. Всички,
но особено младите хора, трябва да се запитат дали тяхното его
трябва да контролира живота им, или искат да служат на Бога.
Материалните блага и чувствените удоволствия могат да ни
R.A. Torrey, Der Hellige Geist – Sein Wesen und Wirken (Светият Дух – Неговото естество и
служене), Frankfurt, 1966, 151
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оставят илюзията за щастие, но не носят истинско удовлетворение – винаги искаме още и още. „Колкото повече има човек, толкова повече иска и никога не спира да се оплаква“, казва една известна немска пословица. Най-накрая осъзнаваме, че тези неща
са ни завладели.
Едно по-нататъшно предизвикателство, с което трябва да се
заемем, е фактът, че другите фактори с определен авторитет в
живота ни – например семейство, училище, църква, компания
или общество – очакват от нас неща, противоречащи на Божията
воля.
Когато предадем живота си на Исус, тогава ще имаме силата и
смелостта да поставим Божиите очаквания на първо място и ще
можем да защитим становището си с мъдрост и такт. (Вж. Даниил,
1 гл.)

Достатъчно ли е веднъж завинаги да предам живота си на Бога?
При нашето обръщане има фундаментално предаване на Исус
Христос. Това предаване, настъпващо в молитва и след съответното библейско наставление и убеждение, се запечатва с кръщение и е валидно за цялата вечност. Божието Слово нарича това
основно предаване на Исус завет с Бога.
Ежедневното предаване е нещо по-различно. След като то
често бива наричано „посвещение“, „обръщане“ или „отдаване“,
този израз може да причини известно объркване. За да изясним
нещата, ще го нарека „посвещение“. Ежедневното посвещение
(предаване или обръщане) означава, че днес аз искам да живея
на практика съобразно с основния завет, който съм сключил с
Бога; искам да отстоявам този завет днес. Ето защо е безценно
ежедневно да се моля: „Господи, днес Ти се посвещавам с всичко,
което съм и което имам“.
Ако остана в този завет, тогава няма нужда да се притеснявам
за нищо. Бог може да опази всичко, което Му е поверено. Той винаги спазва думата Си. И няма да поиска „развод“. Библията сравнява нашият завет с Христос с брака.
Морис Венден коментира това по следния начин: „Очевидно
43

встъпването в брак не означава много, ако не възнамерявате да
останете женени. А вие не можете да останете женени, ако първо
не сте встъпили в брак.“40
За да запазим положителните последици от нашето фундаментално предаване, е необходимо да пребъдваме в Исус Христос.
Точно затова Той девет пъти говори за „пребъдване“ в Йоан, 15
гл., например, стихове 5 и 7: „Който пребъдва в Мен и Аз в него,
той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да
направите нищо… Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъ
дат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне“.
Изобилният живот е свързан с пребъдването в Исус. Посредством общението с Него можем да водим плодотворен живот –
живот на радост, сила, победа и ценни способности. Бог може да
извърши велики неща в нас. Когато сме под влиянието на тази
истина, тя предизвиква истинска революция в живота ни.
Нека приключим нашите размишления за предаването на
Исус с песен, която всъщност е молитва:
Такъв, какъвто съм, със срам,
без всяко извинение,
при Теб аз, грешен, в Твоя храм
дошъл съм, Божи Агнец скъп!
Какъвто съм, във Твойта кръв
е мойто упование!
Във вечната Твоя любов
аз вярвам, Божи Агнец мил!
Такъв, какъвто съм - борби
отвън, отвътре страхове,
Ти покровител ми бъди!
Дошъл съм, Божи Агнец скъп!
Какъвто съм - сляп, сиромах за здраве и спасение,
40
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за избавление от грях
дошъл съм, Божи Агнец мил!
Какъвто съм, но вярвам аз
във Твойто обещание!
Затуй покорно в този час
дошъл съм, Божи Агнец скъп!
„Господи, вярвам, че Ти си умрял, за да изкупиш душата ми!
Ако отдаваш толкова голяма ценност на човешката душа, че
да дадеш живота Си за мен, аз ще откликна. Предавам на Твое
съхранение живота си и всичките му възможности, с цялата си
слабост!“41

41
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ГЛАВА 3

ИСУС, ПРЕБЪДВАЩ В ТЕБ
При какви условия Исус може да живее в мен?
Какви ефекти оказва върху моя живот „Христос в мен“?
Върховното постижение:
Да бъдем пропити с цялата Божия пълнота

„… религията означава пребъдване на Христос в сърцето“.42
Елън Уайт
„Христос живее в нас чрез Духа, а Божият Дух, приет в сърцето чрез вяра, е начало на вечния живот.“43
Обърнете внимание на следното:
1. Посредством Светия Дух Христос живее в нас.
2. Получаваме Светия Дух чрез вяра.
3. Това е началото на вечния живот.
Знанието, че Исус иска да живее в мен посредством Светия
Дух и че Той наистина го прави, когато съм изпълнен с Духа, е
твърде ценно за мен. Това е прекрасна библейска истина.
Исус не само иска да има интимно общение с нас, като живее у
нас чрез Светия Дух, но и желае последователност и задълбочаване на връзката ни с Бога.
В Йоан 15:4 казва: „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както
42
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пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане
на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен“. Това
е прекрасна покана и в същото време – заповед. И означава, че
последователният християнски живот е възможен чрез Божията
сила.
Исус подчертава термина „пребъдване“ единадесет пъти в
този пасаж (Йоан 15:1-17). Той иска да имаме трайна връзка с
Него.
Елън Уайт разяснява: „Пребъдването в Христос означава постоянно да се приема Неговият Дух, означава живот на безрезервно посвещение на служенето за Него“.44
На друго място тя пише: „Връзката с Божествената воля във
всеки миг е от съществено значение за нашия напредък. Може да
сме имали известна мярка от Божия Дух, но чрез молитва и вяра
трябва постоянно да се стремим към повече от Духа“.45
И още: „Той (Исус Христос) ще живее чрез тях, като им дава
вдъхновението на Своя освещаващ Дух и придава на душата жизненото вливане на самия Себе Си“.46
Можем да разглеждаме молитвата на Давид като обещание за
самите нас: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен
обновявай вътре в мен“ (Псалми 51:10).

Да черпим от Божия източник на сила
Много хора не знаят как да черпят от Божия източник на сила.
Те живеят в духовна бедност, въпреки че „Неговата Божествена
сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието“ (2 Петър 1:3).
В Тексас има огромно петролно поле, наречено Йейтс Пуул.
По време на американската икономическа криза там имало ранчо за овце, собственост на някакъв човек на име Йейтс. Но той
не можел да спечели достатъчно пари от овцевъдството, за да
плати дълговете си. Тогава дошла една петролна компания и го
44
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информирала, че на територията на неговата собственост може
да има залежи от петрол. Компанията му предложила да направи
сондаж и той подписал договора.
На дълбочина около 400 м намерили огромни залежи от петрол. И всичко това принадлежало на г-н Йейтс! В деня, когато
купил земята, той получил и правото на всякакъв петрол и други
природни запаси. Бил мултимилионер, живеещ в бедност. Какъв
бил проблемът му? Не знаел за съществуването на петрола!47
Знаете ли какво пише във 2 Петър 1:3, 4? „Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и
за благочестието.“ Позволете ми да ви предам останалото със
свои думи: Посредством интимната връзка с Исус и докато сме в
тази връзка, ние се молим със „скъпоценните ни и твърде големи
обещания.“
В момента чрез вяра в Христос ставаме Божии деца, ставаме и
наследници на Бога и всички Негови ресурси са на наше разположение. Всичко, от което се нуждаем, за да бъдем Божии мъже
и жени и плодотворни свидетели за Христос – включително мъдрост, любов и сила – е на наше разположение. Но много християни живеят в духовна бедност, защото не знаят как да използват
духовните богатства, вече дадени им от Бога! Също като г-н Йейтс, преди да бъде открит петролът в неговата земя – те живеят в
пълно невежество за неограничените си притежания!

Спешният призив на Исус: Молете се за Светия Дух
В Библията има един уникален пасаж, в който нашият Господ
Исус Христос ни подканва десет пъти да се молим за Светия Дух.
Не знам друг пасаж, където Исус да привлича вниманието ни към
нещо с толкова голяма спешност, освен поканата Му да пребъдва
в нас. Тази вест е урок по молитва. Пасажът относно молитвата за
Светия Дух се намира в Лука 11:9-13 (вж. също глава 1, „Най-скъпият Дар на Исус“).
47
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Заповедта на Исус Христос: Бъдете изпълнени със Светия Дух
Не само искаме да повторим това важно твърдение, но и да
обърнем особено внимание на следното в тази глава: „Вие имате пълнота в Него“.
Елън Уайт казва: „Светият Дух е излят без мярка върху Исус,
Който дава всичко от Cебе Си за спасението на падналото човечество. Духът ще бъде даден и на всеки Христов последовател,
когато цялото сърце бъде предоставено за Неговото обиталище.“48 „Господ ни е заръчал: „Изпълвайте се с Духа” (Ефесяни
5:18). Тази заръка е същевременно и обещание за изпълнението
й. Отец бе благоволил „да всели в Него съвършената пълнота”,
така че „вие имате пълнота в Него” (Колосяни 1:18; 2:10).“49
От тук научаваме:
 Светият Дух обитава в Исус без мярка.
 Господ желае да живеем в пълно предаване, така че Светият Дух да може да живее в нас до същата степен.
 По тази причина сам Исус ни дава заповедта: „Изпълвайте
се с Духа” (Ефесяни 5:18).
 Целта Му е да имаме по-изобилен живот (Йоан 10:10; Колосяни 2:10).
 Ето защо е необходимо да бъдем в Него. Исус в нас има
големи и ценни последици.

Молитва с вяра
Всичко това е за молитвата с вяра: „… за да приемем обещания Дух чрез вяра“ (Галатяни 3:14). „ А без вяра не е възможно да
се угоди на Бога“ (Евреи 11:6). „Чрез вяра да се всели Христос във
вашите сърца“ (Ефесяни 3:17). Необходимо е да знаем, че след
нашите молитви за Светия Дух наистина ще Го получим. Нашият
прекрасен Бог ни е показал колко лесно можем да имаме вяра в
Него. То е чрез молитва с обещания. (Вж. също „Стъпки към лично
пробуждане, “ глава 5, където темата е разгледана по-подробно).
48
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Елън Уайт казва: „Духът очаква да го поискаме и приемем.“50
Давид Волковиц прибавя: „Можете ли да си представите да
„изисквате“ нещо от Бога? В този случай специалният Дар е Светият Дух. Подобна мисъл ни кара да потръпнем от страх. Звучи
непочтително и дори богохулно само да си помислим подобно
нещо. И все пак именно този термин е използван от Господната
вестителка в много пасажи от нейните писания. Какво има предвид?
Първо, би трябвало да осъзнаем, че Бог с удоволствие ще ни
даде този Дар, защото ни обича и защото отчаяно се нуждаем от
Него. Второ, това означава, че той е изключително важен за нас.
Тъй като ни е казано, че този Дар само чака да го поискаме, това
ясно показва, че когато копнеем за условното присъствие на
Исус в живота ни, така че да ни ръководи и направлява, и знаейки, че сме напълно предадени на Бога, ние с доверие можем
да отправим прошението си. Трябва внимателно да размислим
върху това.“51
„Изискването“ на нещо загатва за силен интерес, свързано е
с нещо, от което абсолютно се нуждаем или желаем; загатва за
сериозност от страна на искащия.
Трябва да сложим настрана задръжките си да „изискваме“
нещо, когато си спомним, че „Той (...) много се радва, когато те
настоятелно искат от Него средства, за да прославят името Му“.52
Тук става въпрос да се предаваме изцяло, от сърце, на Исус и с
вяра да получаваме великия Божи Дар – Светия Дух.

Чудесната застъпническа молитва на апостол Павел
За тази тема ще разгледаме Ефесяни 3:14-21, където намираме
чудесната застъпническа молитва на апостол Павел за църквата
в Ефес. Планът й е както следва:
1. Той се моли за силата на Светия Дух за християните от Ефес;
2. за да може Христос да обитава в сърцата им;
Уайт, Е. Притчи Христови. Стр. 121 – англ. изд.
David Wolkowitz: Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung (NRW, Abt. Heimatmission), p. 205
(Пътят към мощно пробуждане)
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Уайт, Е. Копнежът на вековете. Стр. 668 – англ. изд.
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3. така че характерът на Исус – плодът на Духа – да се развие
вътре в тях;
4. и те да се изпълнят с цялата Божия пълнота.
„ Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ
Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на
земята, да ви даде, според богатството на славата Си, да се ут
върдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез
вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно
с всички светии какво е широчината и дължината, височината и
дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота”
(Ефесяни 3:14-19).

Как мога да придобия вътрешна сила?
Основата на религиозния ни живот се проявява в стих 16: „…
да ви даде според богатството на славата Си да се утвърдите
здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек“.
Нуждаем се от сила. Изпълненият със сила живот носи радост.
Нашият прекрасен Господ иска да имаме изобилна сила в живота си. Тази сила за вътрешния човек е предоставяна от Светия
Дух. В книгата „Стъпки към лично пробуждане“ е показано защо
е необходимо да се посвещаваме ежедневно на Исус и ежедневно да се молим за Светия Дух. А, молейки се с обещания, можем
да сме сигурни, че ще получим Светия Дух веднага, след като Го
поискаме. Препоръчвам ви отново да прочетете тази книжка – тя
е толкова важна!

Христос в нас
А какво идва след това в стих 17? „… чрез вяра да се всели
Христос във вашите сърца“.
Дали сме напълно наясно с тази чудесна истина? Когато живеем със Светия Дух, тогава е факт, че Исус живее в сърцата ни.
52
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Не можем нито да почувстваме, нито да измерим това. Трябва
да повярваме. Ако вярвате в това, говорете с Него и Му кажете:
„Благодаря Ти, Господи Исусе, че обитаваш в сърцето ми“. Или:
„О, Господи, толкова се радвам, че обитаваш в Мен!“.
Ендрю Мъри казва: „По този начин Исус ви взема в общение
със Себе Си с цел Неговият живот да стане част от вашия.“53
Елън Уайт казва: „Влиянието на Светия Дух е животът на Христос в душата“.54 И: „В плана за възстановяване на Божия образ у
хората беше предвидено Светият Дух да въздейства на човешките умове и да бъде като присъствие на Христос, оформящото
средство за човешкия характер“.55 А също така: „Здравият християнин е този, у когото вътрешно е оформен Христос, надеждата
на славата“ (Колосяни 1:27).56
Текстът казва, че Христос обитава в нашите сърца чрез вяра.
Доверието е основата на вярата. То е въпрос на поверяване на
целия ни живот на Исус. Касае нашето първо основно предаване
на живота ни и след това последователно, ежедневно предаване
на Господа.
Защо това постоянно и пълно предаване на Бога е толкова важно?
В Римляни 12:1 Бог изисква следното: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва
жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение”.
А в Притчи 23:26 е отправена поканата: „Сине мой, дай сърцето
си на Мен!”.
Значението на предаването е обяснено по-подробно в глава
2, „Предаване на Исус”. То е обяснено добре и в книгата „Пътят
към Христос”, глава „Посвещение”.
Нашето предаване на Божията любов донася голямо благословение. Ако позволим на Исус да ръководи живота ни, тогава
Той може да ни освободи от тиранията на нашето его (завист,
53
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Andrew Murray: Bleibe in Jesus (Leun, 2012), p. 149 / Останете в Исус
Адвентен библейски коментар. Том 6, стр. 1112
Уайт, Е. Ще получите сила (1995), 8 февруари
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гняв, пожелание и пр.)
Елън Уайт казва: „Даряването на Духа е даряване на Христовия живот. То придава на получателя Христовите качества”.57 В
друг пасаж тя пише: „Няма да придобием победата чрез числа, а
чрез пълно предаване душата на Исус”.58

Разбиране на разкритата тайна
Да продължим към Ефесяни 3:18, първата част: „... да бъдете
силни да разберете заедно с всички светии…”.
Какво трябва да разберем всички ние? Точно каквото обяснява предишният стих: тайната, че Христос живее в нас (чрез Светия Дух) и затова нашият живот се променя, тъй като сме вкоренени и установени в Божията любов. Това означава: Исус Христос
развива характера Си у нас.
Един християнин пише: „Истината за това „да сме в Христос” и
„Христос в нас” е толкова проста и същевременно толкова трудна за разбиране, че повечето християни не са я разбрали напълно”.59
Апостол Павел казва в Колосяни 1:25, 26: „… на която аз станах
служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради
вас, да проповядвам напълно словото на Бога, т. е. тайната, която
е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите
светии”. Каква тайна? Стих 27: „… на които Божията воля беше да
яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата”.
Тайната, скрита от векове и сега разкрита, е че сам Исус иска
да живее в нас чрез Светия Дух. Текстът казва, че това е нашата
надежда на славата. Това означава, че пълнотата на живота, която Бог желае за настоящия ни живот и в същото време ни дарява
вечен живот, е гарантирана.
Елън Уайт илюстрира тази тайна, наречена „Христос във вас”,
„надеждата на славата“ (Колосяни 1:27), ето така: „Познаването на
57
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тази тайна ни дава ключа към разкриването на всяка друга тайна.
То открива пред душата съкровищата на Вселената, възможностите за безкрайно развитие”.60
Библията често използва изрази като „Христос във вас” и подобни термини, като „в Христос”, „в Господа” и „във Възлюбения”.
Например, този израз е ключова дума в Посланието на апостол
Павел до ефесяните.
Помислете върху свидетелството му: „... не аз, но Христос живее в мен” (Галатяни 2:20).
В Римляни 15:18 той пише: „Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мен”.
И други добре познати стихове: „Но благодаря на Бога, Който
винаги ни води в победоносно шествие в Христос ” (2 Коринтяни
2:14). „Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание” (2 Коринтяни 5:17). Тук фокусът е поставен върху промяната на характера, плода на Духа.
„… създадени в Христос Исус за добри дела” (Ефесяни 2:10).
„Мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред” (1 Солунци
4:16).
„ Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е
наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него” (1 Йоан 2:5).
„Бог (…) изпрати Своя Син (…) за да се изпълнят изискванията
на закона в нас“
(Римляни 8:3, 4).
Ако потърсим в Конкорданса, ще намерим още множество
ценни стихове по ключовите думи: в Христос, във възлюбения, в
Господа, в Него (Христос).

Последици от единството в Христос
„Когато Божият народ е едно в единството на Духа, цялата
фарисейщина, цялата собствена праведност, която бе грехът на
еврейския народ, ще бъде изтръгната от всички сърца (...) Бог ще
изяви тайната, скрита от векове. Ще направи познато онова, което е „богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е.
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Христос между вас, надеждата на славата” (Колосяни 1:27).61

Йосиф, Даниил и неговите приятели
„Трябва да сте подготвени да следвате примера на тези благородни младежи. Никога не се срамувайте от своите убеждения.
Изявявайте ги, откривайте ги пред погледа на хора и ангели. Не
се оставяйте да бъдете завладявани от фалшиво благоразумие,
което ви внушава различен от този съвет начин на действие.
Чрез подходящи думи и логични действия, чрез благоприличие и
сериозна набожност изповядвайте вярата си, решени Христос да
заема престола на вашия душевен храм, и безрезервно поставяйте талантите си пред нозете Му, за да бъдат употребени за Негова
служба.”62

Семеен живот
„ХРИСТОС ВНАСЯ ДУХ НА ЕДИНСТВО ВЪВ ВСИЧКИ СЪРЦА. Ако
Божията воля се изпълнява, мъжът и жената ще се уважават един
друг и ще укрепват любовта и доверието помежду си. Всичко,
което руши мира и единството в семейството, трябва решително
да се потиска, а да се подхранват любезност и любов. Когато проявяваш дух на нежност, търпение и любов, ще видиш, че същият
дух се отразява и върху теб. Където владее Божият Дух, там не се
говори за несъвместимост в брачната връзка. Ако Христос – надеждата на славата, наистина живее в сърцата, в дома ще има съгласие и мир. Пребъдващият в сърцето на жената Христос, ще е в
съгласие с Христос, Който пребъдва в сърцето на мъжа. И мъжът
и жената ще се стремят към жилищата, които Христос е отишъл
да приготви за онези, които Го обичат.”63
„Ако искате домът ви да бъде като този на Авраам, не забравяйте, че той правилно ръководеше своето домочадие. Учеше го
да се покорява на Божиите заповеди. Майки, на тези уроци трябва търпеливо да учите децата си! Не можете да си позволите да
61
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прекарвате време в изучаване модите на деня. Учете децата, че те
са собственост на Христос. Изработваме характера си днес! Млади мъже, млади жени, вие определяте бъдещата си участ днес.
Пуснете Христос да влезе! Той ще ви пази от изкушения.”64

Побеждаване
“Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото
премина; ето, всичко стана ново” (2 Кор. 5:17). Чрез Христовата
сила мъже и жени са разкъсали веригите на греховни навици. Отрекли са се от егоизма си. Оскърбяващият е станал почтителен,
пияницата – трезвеник, блудникът – чист. Душите, носили образа
на Сатана, са се преобразили в подобие на Бога. Самата тази промяна е чудо на чудесата! Промяната, извършена под действие
на Словото, е една от най-дълбоките му тайни. Не можем да го
разберем, можем само да вярваме, както заявяват Писанията, че
“Христос е всичко и във всичко.”65

Писмата на Исус
„В лицето на всяко от Своите чеда Исус изпр
 аща на света по
едно писмо. Ако си Христов последовател, Той изпраща в твое
лице писмо до семейството и улицата, където живееш. Обитавай
ки в теб, Исус желае да говори и на сърцата на хората, които не Го
познават. Може би те не четат Библията или не слушат онзи глас,
който им говори от нейните страници; не виждат Божията любов,
откриваща се чрез делата Му. Но ако си Исусов представител, мо
же да стане така, че чрез теб те да бъдат доведени до разбиране
на частица от Неговата доброта, да бъде спечелена обичта им и
да започнат да Му служат.”66

Личната страна на Божията любов
Посредством тази интимна връзка, в която иска да влезе с нас
чрез Светия Дух, Христос по специален начин ни показва лична64
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та страна на Божията велика любов. Непонятно е, че Бог живее в
мен. Но Неговото слово ни уверява в това, значи е истина.
В Ефесяни 3:18 четем: „… да бъдете силни да разберете заедно
с всички светии какво е широчината и дължината, височината и
дълбочината…”.
Един баща, който бил със сина си на морско пътешествие, искал да обясни Божията любов. Казал: Погледни носа на кораба – а
сега кърмата. Това е дължината на Божията любов. А сега погледни на ляво и на дясно – това е широчината на Божията любов.
Сега погледни нагоре към небето – това е височината на Божията
любов. А сега се вгледай във водата. Океанът е дълбоко под нас.
Това е дълбочината на Божията любов. Момчето размишлявало
за кратко върху тези обяснения и след това възкликнало със сияещо лице: „Татко, знаеш ли кое е най-хубавото? Че ние сме в центъра на всичко това!”.
Всеки, който ежедневно посвещава живота си на Христос и е
изпълнен със Светия Дух, е в центъра на Божията любов. Няма
по-добро място, на което можем да живеем. Всяка сутрин се моля
нашият чудесен Баща да ме пази на това място.

Върховното постижение: изобилен живот
В Ефесяни 3:19 апостол Павел иска да разберем Исусовата
любов към нас и че чрез тази любов сме изпълвани с Божията
пълнота. Стих 19 гласи: „… и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия
пълнота”.
Разбираме ли какво зависи от обитаването на Христос в нас?
Това е пътят към Божията цялостност. В Йоан 10:10 Христос казва,
че е дошъл, за да имаме живот, и то преизобилно. Колосяни 2:9,
10 ни казва: „… защото в Него обитава телесно цялата пълнота на
Божеството; и вие имате пълнота в Него”. Имате ли Божията пълнота? Бог иска да ви я даде! Предприемете необходимите стъпки!
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Отговори отвъд молбите ни
Можем да се молим Господ да отговори на молитвите ни според Своето обещание в Ефесяни 3:20: „ А на Този, Който, според
действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече,
отколкото искаме или мислим…”. Можем да изискваме това обещание – нашият чудесен Господ не само да отговори на молитвите ни, а даже да направи много повече, отвъд нашето разбиране
– изобилно – според богатствата на Своята слава и сила. Освен
това можем да се молим според Йеремия 33:3 Бог да отговори
на молитвите ни и да ни разкрие велики и тайни неща: „Извикай
към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща,
които не знаеш!”.

Какъв ефект оказва върху мен животът на Исус Христос?
1 Коринтяни 1:30: „От Него сте вие в Христос Исус, Който стана
за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление”.
Христос стана за нас мъдрост. С Христос в нас ще сме способни да постъпваме мъдро. Притчи 8:11: „… защото мъдростта е
по-добра от скъпоценни камъни и всичко желателно не се сравнява с нея”. Еклисиаст 2:13: „Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината”.
Христос стана за нас правда. Това означава, че праведността,
изгубена при грехопадението, може отново да бъде придобита
чрез Него. Един ценен текст в Римляни 8:3, 4 илюстрира това: „Бог
(…) изпрати Своя Син в плът, подобна на греховната плът, и в
жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух”. Моля,
забележете, текстът казва, че правдата се изпълнява чрез Исус в
тези, които ходят в Духа. По този начин Христос живее в нас.
Денис Смит пише: „Праведността чрез вяра има оправдаващ и
освещаващ аспект. Праведността означава, че Бог освобождава
вярващия от греха и наказанието и облича каещия се грешник
с Христовата праведност (пълна покорност)”.67 Така се осъщест67
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вява най-изумителната размяна: Христос поема моята вина и ми
дава Своята праведност. Посредством тази размяна ние заставаме пред Отец така, сякаш никога не сме съгрешавали. „Колкото
отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Псалми 103:12). С Божията благодат можем да минем през
живота, свободни от вината.
Христос е станал за нас освещение. Какво означава освещението? „Истинското освещение означава съвършена любов,
съвършено послушание, съвършено съобразяване с Божията
воля.”68 Важността на обитаващия в нас Христос за живота на радостната покорност ще бъде обсъдена по-подробно в глава 4,
„Покорност чрез Исус”.
Христос е станал за нас спасение, т.е. опростена е цялата ни
вина, освободени сме от робството на греха, очакваме вечен живот в Божията слава. Със Своята жертва Исус е платил откупа.
По време на търговията с роби в Африка затворниците били
оковавани с железни пръстени около вратовете и след това били
прикрепвани към другите затворници с вериги. От време на време някой от тези нещастници бил откупван по пътя. Веднага след
като откупът бил изплащан, затворникът бил освобождаван от
желязната си яка. Исус ни е изкупил! Той е платил откупа за нас.

Какво друго осъществява Исус в мен?
Мирогледът на Исус се развива у нас стъпка по стъпка. Когато
се молим, можем да изискваме Филипяни 2:5: „Имайте у себе си
същото съзнание, което беше и у Христос Исус”. Когато допуснем
Христос, Той ще развие в нас Своя начин на мислене и действие.
След това ще обичаме онова, което Той обича. Ще страним от нещата, които Той не желае.

Той ми помага да бъда Негов свидетел
Тъй като е дошъл, за да „потърси и спаси погиналото” (Лука
19:10), Исус естествено ще води хората до спасение и чрез мен.
68
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„Обитавайки в теб, Исус желае да говори и на сърцата на хора
та, които не Го познават.”69 „Но ще приемете сила, когато дойде
върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен ” (Деяния
1:8). Ще се върнем на тази тема в глава 5, „Привлекателна вяра
чрез Исус”.

Молитва в Светия Дух / Молитва в името на Исус /
Молитва и изискване на обещанията
Бог казва на християните да „се молите в Светия Дух ” (Юда,
20). Когато Христос живее в нас чрез Своя Дух, тогава можем да
се молим в Светия Дух, както и в името на Исус. Той ни уверява: „И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се
прослави Отец в Сина” (Йоан 14:13). Ясно е казано: „Не трябва да
се молим само в името на Христос, но и под вдъхновението на
Светия Дух.”70
Какво означава да се молим в името на Исус? „Но да се молиш в
името на Исус  това означава нещо повече от простото споме
наване на името Му в началото и в края на една молитва. Озна
чава да се молиш в Духа и в мислите на Исус, като в същото
време вярваш в Неговите обещания, разчиташ на Неговата
благодат и вършиш Неговите дела.”71
Така молитвата в името на Христос има четири аспекта:
1. Молитвата в Духа на Исус означава да бъдем изпълнени със
Светия Дух.
2. Вяра в Неговите обещания, т.е. да изискваме обещанията
Му, докато се молим.
3. Разчитане на Неговата благодат, т.е. свързано е с доверието,
с вяра, с чудесната взаимна връзка на доверие с Бога.
4. Вършене на Неговите дела, т.е. чрез Духа да бъдем верни на
Бога във всичко.
Когато останем в Христос, тогава всички тези предпоставки
биват осъществени чрез благодатта Му. Така молитвата в името
69
70
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на Исус означава да се молим в Неговата сила. Той обещава да
отговори на молитвите ни. Това показва, че Исус има огромно доверие във всички, които пребъдват в Него.
Молитва с обещания: Бихме могли да се възползваме от
всички обещания чрез Христос в нас. „Понеже Божиите обещания, колкото много и да са, в Него са „Да“; затова и чрез Него е
„Амин” (2 Коринтяни 1:20). Вижте също и 2 Петър 1:3, 4: „Понеже
Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който
ни е призовал чрез Своята слава и сила, чрез които се подариха
скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез
тях участници в Божието естество…”. Обърнете внимание и на
Божия прекрасен начин:
 Бог вече ни е дал необходимото за живота и за благочестивия начин на живеене.
 Получаваме тези дарби чрез интимната връзка с Христос.
 Тези неща ни се дават във връзката чрез изискване на
обещанията в молитва, т.е. чрез молитвите на вяра ние ставаме
участници в Божието естество.

Освобождение от силата на греха
„И така, сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта” (Римляни 8:1, 2).
Защо няма никакво осъждане за тези, които са в Исус Христос?
Първо, защото Христос е поел върху Себе Си вината за моя грях.
Второ, когато Той е в мен, робството на греха над мен бива разрушено; аз съм освободен от закона на греха. Това означава, че
вече няма нужда да съгрешавам, но все още съм способен да греша. Галатяни 5:16 казва нещо важно за избавлението от силата на
греха: „Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти”.
Следващите стихове в Галатяни, 5 гл. (стихове 17, 18), обясняват, че това е свързано с живота със Светия Дух. Стихове 19-21
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изброяват делата на плътта, които вече сме способни да не вършим, когато живеем в Духа. Христос в нас ни предпазва от греха
и от падналите ангели, както утвърждава 1 Йоан 5:18: „ Знаем, че
всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е
родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него”.
Христос изпълва сърцата ни със Светия Дух, така че за лукавия
не остава място. Но в този момент не трябва да забравяме, че „вътрешният човек всеки ден се подновява” (2 Коринтяни 4:16).

Христос в нас ни насърчава да не съгрешаваме повече
В 1 Йоан 3:6-9 четем следните тържествени думи за греха:
„Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. Дечица, никой да не ви
заблуждава: който върши правда, е праведен; и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият
зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.”
Експертите по старогръцки ни казват, че тези целенасочени
думи за съгрешаването се отнасят до съгрешаването по навик.
Според оригиналния гръцки текст, „... той не съгрешава продължително”, т.е. по навик (но от време на време пада в грях). Като
Божии чада ние вършим правото и спазваме Божиите заповеди...”.72
Това означава, че с Христос в нас и с нас можем да се освободим от греховните си навици. Животът с „Христос в нас” ни помага да удържим победа над вплитащите ни грехове.

Дали отново ще станем „плътски”, ако съгрешим?
Нека не забравяме, че през цялата тази прекрасна промяна не
постигаме състояние на безгрешност. Можем да паднем в грях
поради слабост, прибързаност или глупост. Ако възникне такава
ситуация, трябва да „дишаме духовно”. Това означава да изпо72
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вядаме греха си, да приемем прощението и отново да се помолим за изпълване със Светия Дух. Докато „дишаме духовно”, ще
останем духовни християни и няма да бъдем плътски. Грехът не
прекъсва духовната ни връзка с Бога. Но това е пречка, с която
трябва да се справим.
Ще станем отново плътски, ако позволим на неверието пак да
се вкорени и ако престанем да „дишаме духовно.” Нашето греховно естество остава до Второто пришествие на Христос. Нито
един апостол никога не е претендирал, че е безгрешен. Но „Христос в нас” осъществява в сърцата ни решителна промяна по отношение на греха.

Практическият резултат
Ето защо апостол Йоан пише: „ Дечица мои, това ви пиша, за
да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца
– Исус Христос Праведния” (1 Йоан 2:1). Така Бог желае да водим
безгрешен живот в Христос, но ако съгрешим, можем да помолим нашия Застъпник за прощение и да го получим.
Елън Уайт казва: „Можем да се съпротивляваме на греха и да
го победим единствено чрез могъщото влияние на третата Личност на Божеството, Която ще дойде не като променяща енергия,
а с пълнотата на Божията сила”.73
И тъй, чрез живеещия в нас Христос – чрез Светия Дух – силата
на греха над нас бива съкрушена и честотата на съгрешаванията
ни решително ще намалее.

Добро здраве
Христос в нас ще се грижи за нашето здраве: „Възлюбени, моля
се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява
душата ти” (3 Йоан 2). „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и
дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок
до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи,
Който ви призовава и ще извърши това” (1 Солунци 5:23, 24).
73
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Наскоро слушах лекция от генетика д-р Санг Лий. Той подчертава, че посредством връзката на доверие с Христос нашите гени
работят добре и произвеждат хормона на здравето.
Връзката между вярата и здравето – това е вестта, от която
светът спешно се нуждае. Тази вест може да бъде разпространена само от учениците на Исус, ежедневно посвещаващи се с
всичко, което имат и което са, и ежедневно молещи се за и получаващи Светия Дух. Именно те лично живеят според съвета на
здравната реформа.
Проучвания, направени върху 35 000 души под 30-годишна
възраст под ръководството на професор Гросарт-Матисек, показват, че най-силният здравен фактор е любящата, спонтанна
връзка с Бога. Когато тази връзка съществува, тогава другите
здравни фактори, като здравословното хранене, упражненията и
благосъстоянието, са многократно по-силни.
Това ясно показва значението на следния библейски стих: „ …
защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието
е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот” (1 Тимотей 4:8).
В книга 3 от 40-дневната поредица на Денис Смит („Четиридесет дни с Божиите здравни принципи за Неговия народ на последното време“) е представен един много по-различен подход
към здравето, отколкото обичайно сме свикнали. Той споделя
как силата на Светия Дух мотивира и работи за промяната в начина на живот. Оттук и емоционалното здраве, оказващо огромно
влияние. Смит заявява: „Тези 40 дни на посвещение ни показват
как можем да сътрудничим на Бог, за да получим пълното физическо, емоционално и духовно обновление, което Той иска да
преживеем”.74
„Приех здравната вест посредством ежедневното изпълване
със Светия Дух. Преди това нито един здравен семинар не ми
беше повлиял. Обичах месото и не се интересувах кой знае какъв
вид месо консумирам; освен това пиех кафе и черен чай. Не смятах, че това е проблем. От време на време пиех и бира. От 2009 г.
74

Dennis Smith, 40 Days (Nr. 3), God’s Health Principles for His Last-day People (R&H 2011), Day 1
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се моля ежедневно за изпълване със Светия Дух. Той ме убеди да
се въздържам от консумацията на месо, кафе, черен чай и бира.
Станах вегетарианец. Осъзнах, че животът със Светия Дух е основата за победа във всички неща, включително въздържанието и
начина на живот.”75
Една сестра пише под заглавието „Пълното предаване промени живота ми” (тук споделяме само здравните аспекти!): „Ежедневно каня Светия Дух да живее и работи в сърцето ми. Имам
по-ясни мисли и се обличам „по-женствено”. И не само това, вече
не ям постоянно. Това беше невъзможно за мен със собствени
сили. Мога да посрещам ежедневните предизвикателства много
по-спокойно и стресът не свива стомаха ми на възел. Освен това
Бог ми даде сила да спра да пия кафе. Преди това би било немислимо, защото когато спирах да пия кафе, получавах ужасно
главоболие в продължение на пет дни – това са сурови симптоми
на абстиненция. Този път дори не се замислих какви ще са последиците. Само знаех, че вече не искам да го правя. Днес вече
не изпитвам никакво желание за кафе. Подобно нещо преживях
и с месото. Семейството ми и аз никога не сме искали да се въздържаме от месо. Днес ми е лесно – вече не изпитвам желание за
него”.76
Един от водещите ни здравни експерти пише: „Истинската
нужда на нашето време не е само здравно възпитание – ние имаме прекрасна информация. Необходима ни е здравна информация във връзка със силата да бъде приложена на практика. Става въпрос за сила за промяна”.77
Евангелието ни дава силата за промяна – и за да бъдем по-точни – Христос в нас чрез Светия Дух.

Великата промяна в живота на Хъдсън Тейлър
Когато е начело на вътрешнокитайската мисия, Хъдсън ТейИмейли от бизнесмен от 3 и 21 март 2013 г, съкратени и адаптирани.
Пълното свидетелство може да бъде прочетено на немски на www.missionbrief.de –
Archiv – Missionbrief Nr. 42, S.17 Völlige HIngabe veränderte mein Leben
77
Дон Макинтош, Директор на Ню Старт Глобал, Уимар, САЩ
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лър получава писмо от своя колега мисионер Маккарти. Бог използва това писмо, за да отвори очите му за прекрасната истина
на нашето пребъдване в Христос и Неговото пребъдване в нас.
Тя е свързана с истината за тайната на свързването на вярващия
с Христос. От този ден нататък пътят на Тейлър с Бога е път на
мир, почивка и победа. Неговите колеги мисионери забелязват
удивителната промяна. Коментират как Тейлър поема по нов път
като нов човек в един нов свят, за да споделя свидетелството си
какво е направил Господ за него.
Тейлър пише писмо на сестра си в Англия. Опитва се да й обясни прекрасната истина, която е открил и чудесната опитност,
преживяна с Бога. Той пише: „Моята работа никога не е била така
обширна, така изпълнена с отговорности и така трудна, както
сега, но днес вече напрежението и усилията напълно изчезнаха.
Последният месец бе може би най-щастливият в целия ми живот.
Копнея да ти разкажа поне малко от онова, което Господ направи
за мен. Не знам дали ще мога да се изразя ясно, защото на практика няма нищо ново или странно, или чудно; и все пак всичко е
ново! Накратко: „Бях сляп, но виждам днес!”.
Когато бремето ми беше най-голямо, Бог използва едно изречение от писмото на Маккарти, за да направи „люспите“ да паднат от очите ми. Божият Дух ми разкри истината за нашето
единство с Исус така, както никога не съм я знаел преди...”
По-нататък в писмото си Тейлър описва как Господ е отворил
разбирането му за думите на Христос – че Той е лозата, а вярващите са пръчките. И споделя: „О, каква радост от осъзнаването
на тази истина!”. А после продължава: „Най-сладката част – ако
човек може да нарече някоя част по-сладка от другите – е почивката, донасяна от пълното отъждествяване (съгласие и предаване) с Христос. Вече не се безпокоя за нищо, откакто съзнавам
това; защото знам, че Той може да изпълни волята Си и Неговата
воля е моя. Няма значение къде ще ме постави – или как. По-необходимо е Той да прецени това, а не аз. Защото и на най-лесното
място Той трябва да ми даде благодатта Си, а в най-трудното –
благодатта Му е достатъчна”.
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Денис Смит казва следното за опитността на Тейлър: „Хъдсън
Тейлър открива по пътя си с Бога тайната на победата. Установява как може да има Божия мир във всяка ситуация на служенето
си за Христос. Бог предлага същата победа и същия мир на всички Свои чада. Копнееш ли за такава победа и мир? Моля се всеки,
който чете тази книга, да намери точно тази победа и мир в Христос –радост, която преди изглеждаше непостижима.”78
Присъединявам се към този апел и желая на всички, у които
Христос обитава чрез Светия Си Дух, преливащ и плодотворен
живот за Христос, характеризиращ се със свръхестествената
сила на Духа. „Който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много
плод” (Йоан 15:5).
Исус казва за Себе Си: „Отец, Който пребъдва в Мен, върши
Своите дела” (Йоан 14:10). Исус изпитва огромното желание вие
и аз да можем да кажем: Исус Христос, живеещ в мен, осъществява делата Си.
„Христос в сърцето, Христос в живота ни – това е нашата си
гурност.”79

Молитва
Господи Исусе, изумява ме фактът, че искаш да споделиш моя
живот, когато го предам на Теб и бъда изпълнен със Светия Дух.
Искам да Те прославя и да Ти благодаря, че чрез Божията благодат Ти стана мъдрост, правда, освещение и изкупление за мен! (1
Коринтяни 1:30). Моля Те, дай ми радостното и видимо израстване чрез общението с Теб в Светия Дух.

*******
Препоръчителна литература
Бил Брайт: „Светият Дух – ключът към свръхестествения живот“. Тази книга е изчерпана, но онлайн могат да се закупят ан78
79
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Dennis Smith, Abiding in Christ, 10-11
Уайт, Е. По стъпките на Великия Лекар. Стр. 511 – англ.изд.
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тикварни екземпляри. Немската версия може да бъде прочетена онлайн и разпечатана от www.missionbrief.de – Nachfolge –
Jüngerschaft – Mitteilbare Konzepte.
Денис Смит: „Молитви и посвещение в подготовка за Второто
пришествие“, книга 1. Особено Ден 4: „Христос във вас” (с. 18),
както и четвъртата част на книгата „Кръщението с Духа и пребъдването в Христос” (с. 81-102).
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ГЛАВА 4

ПОСЛУШАНИЕ
ЧРЕЗ ИСУС
Как мога да живея в радостно послушание?
Кои са характеристиките на послушанието чрез вяра?
Защо това е радост? Защо послушанието е за мое собствено
добро? Послушание посредством Божествено-човешко
сътрудничество. Кой какво прави?
Какво послушание се очаква от мен и защо?
Хъдсън Тейлър сравнява Библията с разписанието на влаковете
По време на една конференция във Франкфурт на Майн студентите по теология попитали възрастния мисионер в Китай: Как
е възможно да вярвате на всяка дума в Библията? Неговият отговор бил: „Когато утре решите да отпътувате към дома си, ще трябва да отворите разписанието на влаковете и да проверите часа
на заминаване. И ако установите, че влакът тръгва в 7:00 ч, тогава
няма да задавате допълнителни въпроси, а на следващия ден ще
отидете на гарата и ще намерите влака, готов за тръгване. Също
както вие използвате разписанието на влаковете, аз съм правил
с Библията и с нейните обещания и заповеди през последните 50
години. Изпитал съм в дългия си живот и сред стотици смъртоносни опасности, че нейните указания винаги са верни и точни.
Например, когато Библията казва: „Но първо търсете Неговото
царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33), аз следвах тези директиви и никога не съм се разочаровал в критични ситуации. Ако правите същото, ще имате подобни
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преживявания“.80
Послушание чрез Христос. Това послушание си има специално име. Послушанието на вярата.

Към какво Бог призовава проповедниците?
В Римляни 1:5 намерих изключително важна заповед към мен
като проповедник на евангелието: „Чрез Когото [Исус Христос]
получихме благодат и апостолство и в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всички народи“.
Това означава, че Бог ни призовава в Своето служение, за да
води и другите хора към послушание на вярата. Това изисква да
разбираме въпроса правилно и с Божията помощ да сме добър
пример в това отношение. Когато го правим, тогава действаме в
Негово име, което значи с властта на Исус Христос.
Заключителните думи на Посланието към римляните прибавят още една мисъл. В глава 16:25-27 виждаме как Бог иска да постигнем това послушание с вяра.

Как се осъществява това послушание на вярата?
„А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на
тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена, а
сега се е явила и чрез пророческите Писания, според заповедта
на вечния Бог, е станала позната на всички народи за тяхно поко
ряване на вярата; на единия премъдър Бог да бъде слава чрез
Исус Христос навеки. Амин“ (Римляни 16:25-27).
Тези стихове обясняват, че една тайна е била разкрита с определена цел – да издигне послушанието на вярата. Стиховете
не обясняват каква е тя. Намираме обяснението в Колосяни 1:27:
„… на които Божията воля беше да яви какво е богатството на
славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос сред вас,
надеждата на славата“.

80
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Какво постига Христос в нас?
Тайната е: Христос в нас. И какъв е резултатът, когато в Христос се постигне послушанието чрез вяра?
„Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото
премина; ето, всичко стана ново“ (2 Коринтяни 5:17).
Получаваме нов живот с Христос в нас. Можем ли да разпознаем това по определени промени в своя характер? Послушанието
на вярата се постига посредством „Христос в нас“. Друг стих описва този нов живот както следва: „… да се изпълните в цялата
Божия пълнота“ (Ефесяни 3:19).

Как възприемаме живота на послушание чрез вяра?
„Заповедите Му не са тежки“ (1 Йоан 5:3). „Моето бреме е леко“
(Матей 11:28).
Псалми 119: „Ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които
възлюбих“ (стих 47); „Законът на Твоите уста е за мен по-желателен от хиляди мери злато и сребро“ (стих 72); „По-сладки от мед
в устата ми“ (стих 103); „Аз се радвам на Твоето слово“ (стих 162);
„много мир“ (стих 165).
Да, послушанието на вярата е приятно нещо!

Нуждаем се от здрава основа на живота си
Немският поет Матиас Клаудиус пише: „Човек се нуждае от
здрава котва, от нещо, което не зависи от него, а по-скоро, на
което той може да разчита“.81
В наши дни много хора страдат от емоционален дистрес, тъй
като нямат здрава основа поради липса на вяра. Бог желае чрез
една интимна връзка да ни даде здрава основа, базирана на Неговото слово.
Този християнски поет ни показва, че се нуждаем от здрава
основа и от стабилни стандарти за живота си. Къде можем да намерим здрава основа? Бог я е положил много отдавна. Името й:
Исус Христос. „Защото никой не може да положи друга основа,
81

Matthias Claudius (Edition Steinkopf, 1982), 10
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освен положената, която е Исус Христос“ (1 Коринтяни 3:11). Исус
е Единственият, Който може да осигури здрава основа на нашия
живот.

Къде можем да намерим най-добрите стандарти за живота си?
Кой е квалифициран да определя стандартите? Кой може да
заповядва? Кой може да определя кое е право? Библията предлага ясни отговори в Псалм 99:4: „Ти извършваш правосъдие и правда.” А Псалм 11:7, 8 прибавя: „Делата на ръцете Му са вярност
и правосъдие; всичките Му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правда“
(срв. Псалми 148:6).
Създателят, Бог, е определил кое е правото. Никой, освен
Него, няма право да постановява стандарти или правила. Само
Създателят, великият Собственик на всичко, има това право.
Нещо повече, никой друг не е в положението да определя що е
право. Никой друг няма ясен поглед свише. Единствено Бог е всемъдър и всезнаещ.
Нещо повече, характерът на Онзи, Който определя стандартите, е от изключителна важност. Библията казва, че Бог е любов.
Той е Източникът на любовта, на истината и справедливостта.
Поради прекрасния Му характер, безкрайните Му способности и
премъдрост, Бог може оптимално да постанови правила за ангелите, за жителите на другите светове, за човечеството и животните. Любящият Създател е сътворил най-благоприятните условия
за живот.
Той прави това не само чрез природните закони (например,
константите на тази земя, разстоянието до слънцето и луната,
ориентацията на земната ос), но и постановява закони за щастието на човечеството чрез морален и етичен начин на живот (срв.
Йеремия 7:23). Нашият любящ Небесен Баща определя за нас чудесни правила. Не трябва да забравяме това, докато обсъждаме
един странен феномен в края на времето – огромното объркване
по отношение на съобразяването с Божиите закони.
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Объркване, свързано с послушанието спрямо Божиите принципи
2 Коринтяни 4:3, 4 ни казва: „Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват – за
тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да
не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога“.
Сатана заслепява и прикрива. Слепият ум може да стигне до
два извода: Първо, някои неща са „прикрити“ или „скрити.“ От
друга страна, той може да бъде „омаян“, т.е. погрешни възгледи
да бъдат счетени за правилни. Не осъзнаваме колко хитро са ни
натрапвани такива неща. Във всеки случай това заслепяване и
прикриване пречи на правилното възприятие.
Текстът казва, че това се случва с невярващите. Но шокиращото е, че всъщност същото се случва и с плътските християни. Те
не са се предали напълно на Исус. Ето защо „богът на този свят“
може да ги заслепи. Обаче аз съм убеден, че Сатана се опитва да
постигне същото и с духовните християни. Исус казва в Матей
24:24: „… да заблуди, ако е възможно, и избраните“.
„Сатана запленява не само света, неговите изкушения нахлуват даже и в църквите, изповядващи името на Господ Исус Христос.“82 Исус ясно описва това във вестта Си към лаодикийците в
Откровение 3:17.
В Своето описание на събитията от последните дни в Матей,
24 и 25 гл., Исус четири пъти споменава един от белезите на последното време: измамата. Измамата вече е много силна, но ще
се увеличава още повече. И тъй като хората са заслепени, почти
няма да я забелязват.
Една от областите, в които цари голяма измама, е послушанието спрямо Божията воля, спрямо Божието Слово, спрямо Божиите закони. Много хора нямат ясна представа какво послушание
иска Бог и как е възможно да станем такива. Това е свързано с
послушанието на вярата – това е специален вид послушание.
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Какво представлява послушанието на вярата?
Има няколко възможности за дефиниране на този термин,
представен от апостол Павел. Това определено е послушание,
точно следващо Божия план за изкуплението. Свързано е с влизането в истински отношения на доверие с Исус посредством
Светия Дух. Резултатът е моето спасение чрез жертвата на Христос. Предаването ми на Него включва спазването на заповедите
посредством силата на Светия Дух. Това не е послушание с мои
собствени усилия. Апостол Павел заема решително становище
против фарисейското придържане към закона, което означава
спечелване на достъп до Божието царство чрез точно спазване
на Божиите заповеди. И изяснява, че послушанието е необходимо за истинското ученичество, но това послушание се различава
от това на юдеите. То е радостно приемане на спасението чрез
Исус Христос. Поражда дела на послушание в живота ми като Негов ученик.
Това послушание се основава на доверие, идващо от сърцето.
Денис Смит пише: „Когато някой живее в близка връзка с Бога
чрез Светия Дух, тогава послушанието идва съвсем естествено и
от сърце, без човек много да се замисля“.83 Послушанието прави
възможно Божествено-човешкото сътрудничество. По-късно ще
говорим за това по-подробно.

Бог е разкрил една тайна
Нека да обобщя Римляни 16:25-27: По вечна Божия заповед е
разкрито едно повеление, за да установи послушанието на вярата.
По нареждане на Бога тази тайна – Христос в нас – постига послушанието на вярата. То се основава на вяра, доверие и любов.
Навлизаме във връзка на доверие с Бога. Въз основа на това доверие и на разбирането ни, че Неговите закони са в най-добър
наш интерес, решаваме да бъдем покорни на Бог.

83

76

Dennis Smith, 40-Tage (Nr. 1) Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming, 21, 22

ГЛАВА 4

|

ПОСЛУШАНИЕ ЧРЕЗ ИСУС

Вярата подпомага послушанието
„Вместо да освобождава човека от послушание, вярата и само
вярата е това, което ни прави участници в Христовата благодат и
способни да проявим послушание.“84

В какво се състои тази тайна?
Апостол Павел ни казва в Колосяни 1:25-27: „Станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас,
да проповядвам напълно словото на Бога, т. е. тайната, която е
била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии“. Що за тайна е това? „Божията воля беше да яви какво
е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е.
Христос сред вас, надеждата на славата.“
Тази тайна, която е била скрита, а сега е разкрита е, че сам
Христос иска да живее в нас чрез Светия Дух. Текстът казва, че
това е надеждата на славата за нас. Това означава, че пълнотата
на живота, която Бог иска да ни даде сега и вечният живот в слава
могат да бъдат постигнати и гарантирани. Тази интимна връзка,
която Христос желае с нас чрез Светия Дух, показва Божията велика любов по напълно различен начин.
„Христос в нас“ е същността на тази тайна; в най-широк смисъл това е евангелието или изкупителният план.
Римляни 16:25, 26 ни казва, че чрез тази тайна послушанието на вярата бива установено или постигнато. Това означава, че
чрез Христос можем и искаме да се покоряваме.

Как Христос е в нас?
Как е възможно Христос да живее в нас? Четем в Ефесяни 3:16,
17, 19: Отец „да ви даде, според богатството на славата Си, да се
утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез
вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени
и основани в любовта (…) да се изпълните в цялата Божия пълнота“.
84
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Казано ни е че:
1. Посредством Светия Дух получаваме изобилна сила за нашето вътрешно същество.
2. Посредством Светия Дух Христос живее в нас чрез вяра.
3. Така ставаме вкоренени и основани в любовта. Когато Исус
Христос живее в нас, Той развива Своя характер на любов в нас.
Библията нарича това „плод на Духа“ (Галатяни 5:22).
4. Това довежда до живот, изпълнен „в цялата Божия пълнота“ (вж. също Йоан 10:10; Колосяни 1:9, 10).
Христос в нас означава, че сега вече нашето послушание е възможно, тъй като то е изработено в нас от Исус. Елън Уайт твърди:
„Когато една душа приема Христос, приема сила да живее както
Него“.85
Той живее в нас, когато напълно Му се доверим, т.е. когато
напълно Му се посветим. Послушанието в резултат на това е послушанието на вярата. Христос иска да живее Своя победоносен
живот в нас.
В Галатяни 4:19 се намира една ценна мисъл. Павел казва:
„Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас…“. Апостолът няма търпение Христос да
заживее във вярващите. И казва: „… докато се изобрази Христос
във вас“. Колко време е необходимо за пълното развитие на личността? 16-17 години. Вярвам, че тук Павел има предвид процеса на израстване. А това означава, че когато ежедневно посвещаваме живота си на Христос и ежедневно се молим с вяра за
Светия Дух, тогава Христос е в нас, но в тази връзка има процес
на израстване.

Неясноти
За съжаление, относно послушанието има няколко неясни
точки. Първо, искаме да разгледаме кои съществени неща относно нашия живот на вяра Исус споменава: „Отделени от Мен, не
можете да сторите нищо“ (Йоан 15:5). Това определено се отнася
85
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и до важната сфера на послушанието.
Второ, нека разгледаме едно уместно изказване на Елън Уайт,
което обяснява основните принципи на послушанието: „Онзи,
който се опитва да постигне Небето със собствени дела на спазване на закона, опитва нещо невъзможно. Човек не може да се
спаси без послушание, но делата му не трябва да са от самия него;
необходимо е Христос да действа в нас, за да можем да желаем
това и да го изработваме“.86
Тук са посочени три важни неща:
1. Невъзможно е човек да постигна небето със собствени
сили. Това означава, че желанието да заслужим нещо от Бога
(като оправдание чрез дела) е погрешно.
2. Но послушанието е неотделима част от живеенето с Бога,
тъй като учениците на Исус са призовани да се покоряват на Божията воля.
3. Послушанието не може да бъде наше собствено дело, нито
да се постигне с човешки сили, а да бъде желано и осъществявано чрез Христос в нас.
А сега искаме да разгледаме по-подробно как се постига това.

Невъзможност
Има много хора, които вярват, че трябва да заслужат небето
или отчасти, или напълно. Те са решили, че трябва да вървят по
този погрешен път, просто защото не познават чудесния път,
осигурен им от Бога. Опитват се да постигнат нещо невъзможно.
Всеки, у когото Исус не живее чрез Светия Дух, се опитва да постигне една невъзможност, независимо колко дълъг или кратък
е списъкът им с точки на послушание.
Писанието ясно учи, че не можем да се спасим със собствени
заслуги (с дела по закона), а само чрез вяра в Бога. Римляни 3:28:
„ И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без
делата на закона“.
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Послушанието е крайно наложително
От друга страна, Исус акцентира върху послушанието. Неговите последни думи са: „… като ги учите да пазят всичко, което съм
ви заповядал“ (Матей 28:20).
Тук Той ясно говори за послушание. Заповедите, написани от
Христос със собствената Му ръка и дадени на Мойсей на Синай,
изискват нашето послушание. Това Божие очакване, за което свидетелства Библията, е обобщено от Елън Уайт: „Обещани са ни
всички Негови дарове при условие, че сме послушни“.87
В „Притчи Христови“ четем: „Характерът на Бога е изразен в
Неговия закон; и за да бъдеш в хармония с Бога, принципите на
Неговия закон трябва да бъдат основата на всяко твое действие.
Христос не подценява изискванията на закона. С непогрешими
думи Той поставя послушанието спрямо него като условие за вечен живот“.88
Апостол Йоан показва следното: нашето послушание свидетелства, че познаваме Бога: „И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а не пази
заповедите Му, е лъжец и истината не е в него“ (1 Йоан 2:3, 4).
„И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в
него“ (1 Йоан 3:24).
„… защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки“ (1 Йоан 5:3).
Библията посочва, че покорността е белег на остатъка, на
църквата от последното време. Откровение 14:12: „… тези, които
пазят Божиите заповеди“.
Чарлс Фини, по всяка вероятност най-успешният проповедник на пробуждането в наше време, казва: „Пробуждането е ново
начало на послушание към Бога“.89
Бихме желали да цитираме урока за 31 август 2011 г.: „Послушанието не е средство за спасение, а всъщност средство, което
разкрива последиците и благословенията от спасението в живо87
88
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та на изкупения“.

Послушание в и чрез Христос
Можем да бъдем послушни само чрез Христос в нас. Само Той
може да постигне това. Като човешко същество Христос е пример за послушание за нас. Евреи 5:8: „Макар и да е Син, пак се
научи на послушание от това, което пострада“.
Следващият стих е съвсем ясен: „И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни“
(Евреи 5:9).
Деяния 5:32 потвърждава, че Бог дава Светия Дух на тези, които Му се покоряват.
Това означава ли, че нашето послушание спрямо Божиите заповеди е условие за спасението ни? В никакъв случай! Всъщност
апостол Павел иска отново да подчертае: Пътят към изкуплението е единствено чрез вяра и по този път ние трябва да сме послушни“ на Бога. Тогава Той ще извърши делото чрез Светия Дух
по чудесен начин, така че с желание да живеем така, както иска
Бог.
Точно това пише и в Римляни 8:3, 4: „Понеже това, което беше
невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта,
Бог го извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях; и осъди греха в плътта, за да се
изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът,
а по Дух“.

Постоянно живеещи в Светия Дух
„Да се ходи в Духа“ означава постоянно да се живее в Светия
Дух. Този текст ясно ни показва, че необходимото послушание
се осъществява от Христос в нас, а именно в тези, у които живее
Светият Дух. Бог изпраща Сина Си, така че праведността, изисквана от закона, да може да се изпълни от Него в нас. Моля, забележете – текстът не казва, че праведността се изпълнява чрез нас,
а по-скоро в нас.
81

Какво казва апостол Павел за живота си в Галатяни 2:20? „Сега
вече не аз живея, а Христос живее в мен.“ Уточнява, че Христос
ръководи живота му.
В Йезекиил 36:27 Бог ни казва: „И ще вложа Духа Си вътре у вас
и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите
законите Ми и да ги извършвате“.
Ясно ли е какво означава този текст? Бог иска да ни изпълни с
Духа Си и така да ни направи хора, спазващи заповедите Му. Това
означава, че Той ще се погрижи за послушанието ни чрез Светия
Дух.
Тук ясно виждаме, че послушанието идва чрез Светия Дух и
Христос в нас. Това е послушание от сърце. Без това общение
можем да бъдем само послушни на външен вид.
„Вярно е, че може да се постигне външно коригиране на по
ведението и без обновяващата сила на Христос. Стремежът към
влияние над другите, както и желанието от наша страна те да ни
ценят и уважават, може да доведе до порядъчен живот. Самоува
жението също може да ни накара да избягваме външната изява
на злото. И себелюбивото сърце може да извършва благородни
постъпки.“90
Възможно е да желаем да спазваме Божиите заповеди, водени
от чувството за дълг или защото това се очаква от нас. „Човек,
който се опитва да пази Божиите заповеди по задължение, само
защото от него се изисква това, никога няма да усети радостта
от послушанието. Никога няма да се покори. Когато изискванията на Бога се чувстват като бреме, защото са в разрез с човешките ни наклонности, можем да сме сигурни, че животът ни не е
християнски. Истинското послушание е изграждане на вътрешен
принцип.“91

Как Христос може да живее в нас?
Помнете: Връзката с Исус започва с първото и пълно предаване на Него. Той отговаря с нашето духовно новорождение
90
91

82

Уайт, Е. Пътят към Христос. Стр. 58 – англ. изд.
Уайт, Е. Притчи Христови. Стр. 97 – англ. изд.

ГЛАВА 4

|

ПОСЛУШАНИЕ ЧРЕЗ ИСУС

(Йоан 3:1-21). Този нов живот, даден от Бога, се поддържа от ежедневно обновление на връзката ни с Христос. Това е свързано с
ежедневното ни посвещение, както и с ежедневната ни молба за
изпълване със Светия Дух – да бъдем освежени от Духа. По този
начин Исус живее в нас. „… да се утвърдите здраво чрез Неговия
Дух (…) чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца“ (Ефесяни 3:16, 17).

Изпитвайте себе си дали Христос живее във вас
Писанието ни кани да изпитаме дали Христос живее в нас. Във
2 Коринтяни 13:5 четем: „Изпитвайте себе си дали сте във вярата;
опитвайте себе си! Или за себе си не познавате ли, че Христос е
във вас, освен ако сте порицани?“.
Бог иска да знаем духовното си състояние. Кога сме порицани
или неподходящи? Тъй като ставаме годни едва когато Христос
е в нас, когато сме изпълнени със Светия Дух, тогава непригодността е живот без изпълване със Светия Дух. Библията нарича
това „плътски ум“.
Когато колата ни е „непригодна“, продължава ли да се движи?
Например, ако няма гориво? Какво можем да направим? Или ще
трябва да я бутаме, или да купим гориво. Разбира се, ще направим второто. Без Исус в нашите сърца посредством Светия Дух,
нашето послушание ще прилича на човек, който се опитва да
бута колата си.
Става още по-очевидно колко важен е Исус за нашата вяра и
живот. Исус е незаменим! „Който има Сина, има този живот“ (1
Йоан 5:12).
„Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отец,
освен чрез Мен” (Йоан 14:6).
Нуждаем се от Исус. Без Него не можем да бъдем спасени.
Няма да имаме нито пълноценен живот тук, нито живот във вечността.
Разбирате ли по-ясно как се постига послушанието? Проявяваме своята готовност спрямо Исус посредством ежедневното
ни предаване и молбата ни за Светия Дух, така че Той да може да
83

постигне послушанието в нас. Разбираме това по-добре, когато
четем 1 Коринтяни 1:30: „От Него сте вие в Христос Исус, Който
стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изку
пление“.
Всичко това Христос желае и може да постигне в нас. И когато
се казва, че Христос става за нас освещение, това ясно означава,
че се е случило, за да можем да живеем в послушание.

Кога се спасяваме?
Защо отговорът на този въпрос е толкова важен? Когато вече
съм спасен, тогава е ясно, че послушанието ми идва в резултат от
моето спасение. Моето послушание не е предпоставка за спасението ми. Аз съм спасен в момента на пълното ми предаване на
Исус Христос. Ефесяни 2:8, 9 гласи: „… по благодат сте спасени,
чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез
дела, за да не се похвали никой.“
Когато пише на ефесяните, апостол Павел ги информира, че
вече са спасени. А в Римляни 8:24 заявява: „Защото с тази надеж
да ние се спасихме“. Всъщност имаме свободата или да останем с
Бога, или да Го напуснем.
Ясно е, че след нашето спасение (по надежда) основната ни
загриженост е да пребъдваме в Христос до края на живота си
или до Неговото Второ пришествие. Спасяваме се чрез вяра (вж.
Ефесяни 2:8). След това трябва да останем в тази вяра. „И така,
както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него“
(Колосяни 2:6). Така идеята е да останем в Христос посредством
предаване. Денис Смит пише следното за пребъдването в Христос: „Пребъдването в Него не е дело, което трябва да извършим
като предпоставка за спасение. Всъщност то е съгласието ни да
Му позволим да извърши всичко за нас, в нас и чрез нас“.92

Защо е необходимо пълното ни предаване и за какво става то?
Да отидем направо на въпроса: Това е свързано с освобождаDennis Smith, 40-Tage (Nr. 2) Prayers and Devotions to Revive Your Experience with God (R&H,
2011), 35
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ването ни от тиранията на нашето его. Егото е причина за всичките ни проблеми. Една поговорка гласи: Най-големият проблем на
човека си е самият той. Нашето его се обижда, наранява, ядосва,
иска да постигне властта си, ревнува и т.н. Значението на предаването е обяснено по-подробно в главата „Предаване на Исус“ и
е ясно разгледано в книгата „Пътят към Христос, “ глава 5, „Посвещение.“
„Бог желае да ни излекува, да ни освободи. Но тъй като това
изисква пълното ни преобразяване, обновяване на цялото наше
естество, трябва ние самите всецяло да се предадем на Него…
Бог представя пред нас висини от благословения, до които желае
да ни издигне чрез Своята благодат. Кани ни да Му се предадем,
за да може да осъществи в нас Своята воля. Остава ние да избе
рем  дали да бъдем освободени от робството на греха, за да сме
в състояние да споделим славната свобода на Божиите синове,
или не.“93
Животът под владичеството на егото е живот на робство в
греха. Животът с Христос е живот на славна свобода за Божиите чеда. Ето защо той е свързан с нашето предаване. Грънчарят
може да оформи само онази глина, която е в ръцете му.
След нашето предаване идва пребъдването в Христос. И когато останем в Него, спасението ще продължи през цялата вечност, но то ще бъде в напълно ново измерение след Второто пришествие на Исус.

Библейското послушание
Библейското послушание не е свързано със заслуги или с
оправдание чрез дела. То е логическият резултат от доверието
ми в Бога, от предаването ми, от спасението ми и връзката ми с
Христос. Библейското послушание на новородения християнин, който е изпълнен със Светия Дух, не е друго, освен любов
към Бога, изразяваща се в дела. Послушанието чрез силата на
Светия Дух дава радост и задоволство, както четем в Елън Уайт:
„Всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работе93

Уайт, Е. Пътят към Христос. Стр. 43 – англ. изд.
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ше от сърце. Ако сме съгласни, Той ще се уеднакви с нашите мисли и цели и така ще съчетае сърцата и умовете ни и ще ги слее
в послушание спрямо Своята воля, че когато Го слушаме и Му се
покоряваме, просто ще изпълняваме собствените си подбуди.
Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада, като извършва служба за Него“.94
Трябва да ни е ясно, че не можем да бъдем послушни със
собствени усилия. В „Патриарси и пророци“ Господ ни разкрива
за народа на Израил следното: „… те нямаха истинско понятие за
светостта на Бога и за извънредно голямата греховност на собствените си сърца, за своята съвършена неспособност да отдават
послушание на Божия закон…“.95
Не можем да спазваме Божиите заповеди със собствени сили.
Тайната на послушанието е Исус в нас чрез обитаващия у нас Свети Дух. Ако човек наистина обича Господа и Му се доверява, ако
Той живее в нас чрез Светия Дух, тогава послушанието доставя
голяма радост. Когато Исус живее в нас, Той се грижи да носим
Неговия закон в сърцата си.

Как действа послушанието чрез Исус в нас?
Преди да отговорим на този въпрос, нека отново да разгледаме един уместен цитат от Елън Уайт: „Онзи, който се опитва да
постигне небето със собствени дела чрез спазване на закона, опитва нещо невъзможно. Човек не може да се спаси без послушание, но делата му не трябва да са от самия него; Христос трябва
да действа в него, за да желае това и да го изработва“.96

Чудото на послушанието на сватбата
Всички знаем историята за сватбата в Кана Галилейска, където Исус извършва Своето първо чудо. Той превръща водата във
вино, неферментирало вино, което днес бихме нарекли гроздов
сок. Какво се случва там? Мария, майката на Исус, чува, че виното
94
95
96
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е свършило, и информира Исус. Но Той не реагира според очакванията й. Въпреки това тя приема, че Исус някак ще помогне в
тази ситуация, тъй като казва на слугите: „Каквото ви каже, направете“ (Йоан 2:5). Така Мария изгражда доверието на слугите
в Исус. Когато най-после Той казва: „Напълнете делвите с вода“,
те решават да направят точно това. После казва: „Налейте сега и
занесете на настойника на угощението“ и те го правят.
Нека отбележим следното: Тъй като придобиват доверие в
Исус, слугите решават да се покорят доброволно на заповедите
Му. С други думи, готовността и решението им са разпознаваемите стъпки към послушанието – да извършат това, за което Исус ги
моли. Той превръща водата в деликатесна напитка. Извършил е
първото Си чудо.
Но кои са отделните стъпки?
 Чрез своите указания Мария изгражда доверието на слугите в Исус.
 Слугите изразяват доверието си и готовността си, като извършват казаното от Него.
 Нито Мария, нито слугите по някакъв начин участват в превръщането на водата във вино. Единствено Исус извършва това
чудо.
Но дали то щеше да стане, ако липсваха подготвителните
стъпки? Важно е да се доверяваме на Исус, да поставим волята си
и решенията си на Негово разположение и да изразим това със
стъпки на послушание. Вършейки това, Исус – и само Исус! – ще
направи чудото. Само Той може да извърши чудото на послушанието в нас. Така действа послушанието на вярата. Исус става за
нас мъдрост, правда, освещение и изкупление (1 Коринтяни 1:30).
Решението ни да приемем Неговата воля и подготвителните ни
стъпки към послушанието отварят вратите към чудото на послушанието, което Исус извършва в живота ни.

Сътрудничество между Бог и човек
В книгата на Елън Уайт „Пророци и царе“ намираме следното
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прозрение:
„Докато Бог действаше в Даниил и другарите му да желаят
това и да го изработват, те воюваха за спасението си. Тук е разкрит Божественият принцип на сътрудничество, без което не
може да бъде постигнат истински успех. Човешките усилия нямат
полза, ако липсва Божията сила, а без човешки усилия Божиите
действия нямат значимост за човека. За да стане Божията благодат наша, трябва да извършим своя дял. Тя се дава, за да действа
в нас, и за това ние „да желаем и да го изработваме“, но никога не
може да замести личните ни усилия (…) Чрез даването на Духа
Си Бог ще подкрепи всяко вярно решение, всяко благородно намерение. Вървящите в пътя на послушанието ще се сблъскат с
много трудности (…) С Неговата сила обаче ще могат да победят
всяко изкушение, да превъзмогнат всяка трудност.“97
„Господ е промислил Божествената сила да сътрудничи на
човешките усилия.“98 Марк Финли казва: „Работата с Бог донася
голяма радост и задоволство“.99

Каква роля играем ние? Каква роля играе Исус в нас?
1. Това е свързано с нашето доверие в Исус, Който действа в
нас, за да желаем и да вършим. Създава в нас атмосфера на готовност и ние ще знаем как да постъпим. Но Той чака решението ни.
2. Нашата работа е да решим да вършим Божията воля. Тъй
като напълно зачита нашата индивидуалност и воля, Бог може да
се намеси и ще го направи само след като ние сме взели съответното решение. Той ни чака.
3. Нашата работа е да вземем решение видимо да се доверим
на Исус и да изразим това в нашите стъпки на послушание. Тези
стъпки могат силно да се различават по мащаба си. По-късно ще
приведа някои примери.
4. Сам Бог извършва съществената част и освен това ни подкрепя в нашето доверие и подготовка. Но не трябва да забравя97
98
99
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ме, че има голяма разлика в това дали решението ни и стъпките
ни на покорност са извършени с наши собствени сили, или са
предприети единствено с Божията сила. Моята част се извършва с Божията сила, когато Исус живее в мен чрез Светия Дух.
Това прави послушанието радостно, независимо дали се отнася
до малки, или до големи неща.

Въпроси
Има различни мнения кой прави възможно послушанието. Някои се придържат към възгледа, че послушанието е резултат от
Божествено-човешко сътрудничество. Други твърдят, че Бог или
Христос извършва всичко сам. И така, как действа то?
По времето на Исус много хора са били убедени, че е достатъчно да знаят истината. В „Копнежът на вековете“ четем: „Най-голямата заблуда в дните на Христос бе, че самото съгласяване с
истината представлява праведност“.100
Бог не очаква от нас пасивно да понасяме Неговата воля, а
по-скоро да реагираме на нея, да не бъдем противодействащи.
Това означава, че с Христос в сърцата ни ще вземаме правилното
решение и ще го прилагаме на практика. „Той [човекът] е избран,
за да се облече с всеоръжието, да воюва в доброто войнстване
на вярата. Избран е, за да използва средствата, поставени от Бог
на негово разположение (…) Избран е да има постоянна вяра.“101
„Нека никой не представя идеята, че човек има малка или никаква роля във великото дело на устояването. Защото Бог не
прави нищо за човека без неговото сътрудничество (…) От началото до края човекът трябва да бъде съработник на Бога (…)
Сътрудничеството с Христос означава победа (…) Никога не оставяйте впечатлението, че човек има малка или никаква роля, а
всъщност го учете да сътрудничи на Бога, за да удържи успеха в
устояването.“
Когато включим нашето решение и подготвителни стъпки, тоУайт, Е. Копнежът на вековете. стр. 309 – англ. изд.
Уайт, Е. Свидетелства към проповедниците и служителите на евангелието. Стр. 453
– англ. изд.

100
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гава става ясно, че това е Божествено-човешко сътрудничество,
въпреки че подготвителните стъпки също се предприемат с Божията сила, когато Христос е в нас чрез Светия Дух. Доколкото
знам, това е правилният възглед, тъй като Бог напълно зачита
човека и не действа без неговото съгласие. Човекът би трябвало да прояви това съгласие посредством стъпки на послушание.
Ясно е, че Бог върши съществената част. Трябва да разгледаме
всичките части на този процес и така да видим участниците (Бог
и човек), работещи съвместно.
В битката между Израел и Амалик в пустинята (вж. Изход 17:816) можем да видим един добър пример в това отношение. Исус
Навин се бие заедно със своите войски, но те успяват да извоюват победата, защото Мойсей се моли с помощта на Аарон и Ор.

РАЗЛИЧЕН МАЩАБ НА СТЪПКИТЕ НА ПОСЛУШАНИЕ
Мария, майката на Исус
Когато ангел Гавриил говори на Дева Мария за раждането на
Исус, тя може да изрази само съгласието си с Божията воля. Казва: „ Ето Господната слугиня пред теб; нека ми бъде според твоите думи“ (Лука 1:38). Отвъд това тя няма какво да направи, освен
да чака Божията намеса. В този момент всичко касае единствено
съгласието й. Приемането на Божията воля осъществява големи
промени в живота й и от човешка гледна точка това е огромен
риск. Както можем да видим, Мария живее в пълно предаване.

Десетимата прокажени
Те казват: „Исусе, Наставниче, смили се над нас! И като ги видя,
каза им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, се
очистиха“ (Лука 17:13, 14).
Тези мъже проявяват доверието си и решението си, като незабавно тръгват. Исус не отива с тях. Дали са излекувани чрез вървенето? Определено не! Излекувани са, защото Исус ги изцелява
съобразно с доверието и послушанието им. Те не играят никаква
90
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роля в действителното си изцеляване. Въпреки това доверието
им и изявата на това доверие посредством стъпките на послушание отварят вратите за чудото, което Исус ще направи за тях.
Обаче единствено Исус извършва чудото.

Излекуването на Нееман
Спомняте ли си как Нееман е излекуван от проказата? Божиите заповеди чрез Елисей са: „Иди, окъпи се седем пъти в Йордан;
и ще се обнови плътта ти, и ще се очистиш“ (4 Царе 5:10). Нееман се разгневява на тази заповед. Чак след като слугите му го
убеждават, той добива достатъчно доверие, за да го направи. Бог
не ръководи отиването до Йордан и потапянето му във водата.
След като се потапя за седми път в реката, той бива излекуван
от проказата. Седемте потапяния ли го излекуват? Не! Стъпките
на послушание, които изминава в резултат на малката си вяра,
развихрят Божието изцеление. Отново виждаме, че малката вяра
в Бога и стъпките на послушание довеждат до Божието чудо. Нееман няма никаква роля в това чудо. Обаче без подготвителните
стъпки не би се случило нищо.

Руди и Мари Ан Хиршман
След Втората световна война едно младо семейство, което току-що се било кръстило в Адвентната църква, живеело в малко
градче близо до Бад Айблинг, Германия. Мари Ан очаквала първото си дете и поради здравословни причини трябвало да напусне работа. Търсейки работа, Руди всеки ден ходел до Мюнхен, но
напразно. Спестяванията им се стопили, докато накрая им останали само 6 марки (немската валута по онова време). Освен това
все още имали плик с пари, които принадлежали на Бога. Това
бил техният десятък, който те отделяли настрана. Какво да правят? Мари Ан казала: „Руди, когато парите ни свършат, ще бъдем
изкушени да използваме Божиите пари. Затова най-добре да не
ги държим в къщи. Когато утре хванеш влака за Мюнхен, вземи
парите с теб и ги занеси на финансовия директор на конферен91

цията“. Мъжът така и направил. Занесъл парите на финансовия
директор. Той, от своя страна, попитал съвсем естествено как я
карат и Руди обяснил ситуацията. „Чакай малко“, казал служителят и се обадил на някого по телефона. След това се усмихнал:
„Мисля, че ти намерих работа. Иди на този адрес и потърси г-н
Бауер“. Половин час по-късно Руди бил нает на работа. Това семейство платило десятъка си, въпреки че било във финансов
банкрут. Те изявили вярата си, като направили крачката на послушанието и Бог се намесил точно в този момент.

Туристическа фирма на остров Гуам
Едно семейство, което притежавало голяма туристическа
фирма на остров Гуам, приело християнството. Съпругата се
кръстила първа, а след това през януари 2004 г. – и съпругът й.
Те с молитва се подготвяли за спазването на съботата в тяхната
фирма. Преустановили предлагането на своите услуги на хотелите в събота. Съпругът обяснил причините за тези мерки на пътническите агенции, хотелите и агентите по продажби. Те отговорили, че в такъв случай ще трябва да се пренасочат към бизнеса
на конкуренцията. Служителите във фирмата се притеснявали,
че ще изгубят работните си места. Това решение приличало на
смъртна присъда за фирмата. Но чуйте какво разказва нашият
брат по-късно: „Все още си спомням първата събота, когато затворихме офиса. В петък вечерта включихме телефонния секретар за обаждания и резервации. В тази първа събота, когато не
работехме, времето неочаквано се влоши и цял ден валя като из
ведро. Вечерта установихме, че телефонният секретар е пълен
с резервации за неделя. През следващите шест месеца времето
следваше същия образец: прекрасно време в петък, проливен
дъжд в събота и прекрасно време в неделя. Бог се бе погрижил
за нас!“.
Нашият брат споделя и други чудеса, свързани със спазването
на съботата, които не можем да поместим тук поради ограниченото място. (Пълният доклад за тази опитност е публикуван на
немски в MISSIONBRIEF („Мисионско писмо“) № 40, март/април
92
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2014 г.).
Ролята на брата и сестрата е била да се доверят на Бог и да
предприемат подготвителните стъпки. Последвалите чудеса е
можело да бъдат осъществени единствено от Бога.
Нека не забравяме и следното: „Щом си сътрудничи с Божията
воля, човешката воля става всесилна. Всяко нещо, което трябва
да се извърши по Негова заповед, може да се извърши чрез Неговата сила. Всички Негови повели са пълномощия“.102 Бог възлага
големи благословения върху послушанието. В основни линии послушанието е свързано с прилагането на практика на доверието
в Бога и нашето предаване.

Защо послушанието е за наше добро?
Бог е замислил послушанието така, че да е за наше най-голямо
добро. В Йеремия 7:23 четем: „Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда
Бог, и вие ще Ми бъдете народ! И ходете по всички пътища, които
ви заповядвам, за да благоденствате“.
Всеки лекар би потвърдил, че лекарството може да лекува
само ако е последователно прилагано. Това означава, че ако искаме да оздравеем, трябва да следваме инструкциите на лекаря.
И най-добрият лекар не може да помогне, ако инструкциите му
не са правилно следвани.
Това означава, че послушанието е не само логична последица
от моето доверие и предаване, но и че то е в мой най-добър интерес, тъй като всички Божии заповеди са дадени за наше собствено добро.
Как стоят нещата при случая с медната змия (вж. Числа 21:49)? Когато поглеждали към змията съобразно с Божията заповед,
хората бивали изцелени. Дали изцелението се причинявало от
обръщането на главите им? Разбира се, че не. Били изцелявани,
защото проявявали вярата си в Бога, като поглеждали към змията. Но Бог извършвал изцеляването. Послушанието било за тяхно
собствено добро.
„С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се
102
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виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си“ (Евреи 11:7). Построяването на ковчега е резултат от доверието на Ной в Бога и това дело показва, че вярата
му е истинска. Той инвестира цялото си състояние и време в този
строеж. И определено няма причина да съжалява! Нима послушанието му не се оказва за негово собствено добро? Той не го
знае предварително, но се доверява. Едно е ясно: конструкцията
на този плавателен съд е направена чрез Божието водителство и
сила.

Едностранни мнения
За съжаление, днес Божиите постановления се разглеждат в
твърде небалансирана светлина. За Божия закон се мисли само
като за заповеди и често пъти – като за ограничения, които
трябва да бъдат съблюдавани. Но Божиите заповеди са първо и
преди всичко обещания за нас. Божиите закони показват какво
може да направи Бог в нашия живот, когато сме свързани с Него
в отношения на любов и доверие. Божиите заповеди са закони
на благословението. Послушанието е просто настройката на ума,
чрез която можем да придобиваме Божествената мъдрост и сила
за ежедневните ни тревоги. Когато гледаме на послушанието от
тази гледна точка, страхът ще изчезне и ще го усещаме като радост.

Послушанието – дар от Бога
Когато Исус поражда у нас желание за съобразяване с Неговата воля, тогава това означава, че послушанието е дар. Ако гледаме на послушанието като на дар, ще можем да избегнем две опасности: (1) погрешността на „евтината благодат“ и (2) изкушението
на законничеството.
Понятието „евтина благодат“ обикновено означава, че човек е
спасен, когато приеме Исус, и че не е необходимо никакво послушание, тъй като законът е бил премахнат, защото така или иначе
не можем да го спазваме. Точно в това вярват плътските христи94
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яни. Но в Божията сила ние искаме да сме послушни и можем да
бъдем такива. Намерението да спечелим Божието царство не е
капан, но и – ако го възприемем сериозно! – не е тежко бреме.
Когато Исус осъществява послушанието в нас във връзка с
решението и желанието ни, тогава виждаме, че послушанието е
важно и осъзнаваме, че то няма характер на заслуги, защото ни е
дадено като дар.103
Послушанието е необходимо като резултат, като плод на
нашата връзка с Бог и на нашето спасение, но не и като предпоставка. Всеки може да дойде при Исус без никакви предпоставки
– такъв, какъвто е. Но никой не може да остане такъв, какъвто е.
Нали не си мислите, че когато един крадец се обърне към Бога и
е спасен – може да продължи да ограбва хората?

Да положим себе си и тревогите си във великите ръце
Важно е да се отречем от себе си и от тревогите си и да ги поверим на Божието водителство. Не бива да гледаме на себе си
като на толкова важни личности. Това се отнася до всяка сфера.
Не трябва да се вкопчваме в нищо. И нужно ли е да задържаме
нещо, след като можем да го положим в много по-силни ръце – в
Божиите ръце? Не е ли по-разумно?
Ако искаме Бог да се грижи за нас, да посреща нуждите ни, да
ни пази от нашите врагове, да ни води по възможно най-добрия
начин, тогава е логично, че трябва да следваме Неговия глас и да
вървим по избрания от Него път.
Притчи 3:5, 6 гласи: „Уповавай на Господа от все сърце и не се
облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и
Той ще оправя пътеките ти“.
В наши дни можем да разберем този съвет много добре. Днес
много автомобили използват навигационни системи. Те разчитат
на панорамния поглед на системата. Но това не означава, че разумът ни трябва да е деактивиран. Нашата работа е да продължим
да шофираме. Но при това сме свързани с един „водач“, който
разполага с панорамен поглед и ни казва къде да завием, дали да
103
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се отбием от пътя поради задръстване, дали шофираме с превишена скорост и пр. С Божията помощ можем да преминем през
живота с Неговата „навигационна система.“ Ето защо е важно от
цялото си сърце да разчитаме на нашия прекрасен небесен Водач и Дарител на разум. Той обещава да ни води правилно. Дори
залага за това авторитета Си. „Води ме през прави пътеки заради името Си“ (Псалми 23:3). Тук послушанието е напълно в наш
собствен интерес.
Следването на Божиите закони – било то законите на природата или духовните закони – във всички случаи има положителни
резултати. Дори невярващите могат да преживеят тези положителни резултати, ако спазват Божиите закони. Наричам това естествено благословение.
Но се случват много повече неща, дори чудеса, когато се следват духовните закони. Наричам това свръхестествени благословения.
Доверието и послушанието взаимно се обогатяват. В Яков 2:22
четем: „Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че
чрез делата се усъвършенства вярата“. Доверието в Бога допринася за послушанието, а послушанието допринася за нашето доверие в Бога.
Бих искал да повторя един цитат от Денис Смит: „Когато някой
живее в близка връзка с Бога чрез Светия Дух, тогава покорността идва съвсем естествено и от сърце, без човек много да се замисля“.104
Когато правилно разберем послушанието, по-добре ще разберем и прекрасните твърдения в Псалмите (особено Псалми 19 и
119) за Божия закон. Те показват, че спасението, изкуплението и
законът вървят ръка за ръка. Спасеният човек ще почита Божия
закон и в живеенето си в Светия Дух и с Исус в сърцето ще проявява радостно послушание. Вярвам, че плътският християнин
дори не може да разбере твърденията в Псалм 119. Допускам, че
ще ги сметне за преувеличение. От друга страна, духовният християнин ще се чувства съпричастен на написаното от псалмиста.
104
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Израстване в послушание на вярата
Бог ни е казал, че „когато живеем ден след ден в доброволно
послушание към всичките Му изисквания съобразно със светлината, която ни е изпратил, животът ни ще се развива и ние ще
израстваме все повече и повече, докато стигнем до пълния ръст
на мъже и жени в Христос Исус“.105

Какво послушание очаква Бог?
Какво послушание иска да постигне Исус в мен? Малко, много
или пълно?
Има един ясен пример от живота на Мойсей, записан в Изход
4:24-26. В Мадиамската пустиня той получава поръчението да изведе израилевия народ от Египет. „По пътя от Мадиам Мойсей
получи стряскащо и ужасно предупреждение за Господното неодобрение. Яви му се ангел със заплашителен вид, който сякаш желаеше веднага да го погуби. Не му бе дадено никакво обяснение,
но Мойсей си спомни, че бе пренебрегнал едно Божие изискване.
Поддал се бе на увещанието на съпругата си и бе пренебрегнал
да извърши ритуалното обрязване на най-малкия си син. Не се бе
съобразил с условието, при което на детето му можеше да се дадат благословенията на Божия завет, сключен с Израил. А такава
небрежност от страна на избрания водач можеше само да омаловажи дадените на народа Божествени предписания. Изплашена,
че съпругът й ще бъде погубен, Сепфора сама извърши ритуала
и тогава ангелът позволи на Мойсей да продължи пътуването си.
В своята мисия пред фараона Мойсей щеше да бъде поставен в
много голяма опасност и животът му можеше да бъде защитен
единствено от светите ангели. Но ако живееше, пренебрегвайки
познат, явен дълг, нямаше да бъде в безопасност, защото нямаше
да бъде защитаван от Божиите ангели.“106
Поуката, която може да бъде извлечена от този инцидент, се
намира в „Патриарси и пророци“: „По времето на скръбта, точно преди Христовото пришествие, праведните ще бъдат опазе105
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ни чрез служенето на небесни ангели. Но престъпващите Божия
закон няма да са в безопасност. Ангелите не могат да закрилят
онези, които са пренебрегнали дори едно от Божиите предписания“.107
Мисля, че това е ясен отговор на въпроса какво послушание
очаква Бог. Разбираемо е, че очаква послушание във всичко, като
не забравяме, че Исус осъществява това послушание в нас и че то
е в най-голям наш интерес. Господ иска да постигне осъществяването на Божията воля в нас, както прави самият Той, когато живее като човек тук, на тази земя. Отношението Му като човешко
същество е: „Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля.
Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми” (Псалми 40:8). Той казва
на Своите ученици: „Аз опазих заповедите на Моя Отец“ (Йоан
15:10).
Нещо повече, ако пълното послушание донася пълно щастие и изобилен живот тук и във вечността, тогава е очевидно, че
по-малкото послушание означава загуба на благословения. Всеки, който ще бъде в Божието царство, с радост ще се покорява на
Бога. Това осигурява любовта и хармонията сред всички творения.

Заключителни мисли
Йеремия 7:23 обобщава цялата тема. Тези думи са отправени
към Израил, когато напуска Египет: „Слушайте гласа Ми и Аз ще
ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете народ! И ходете по всички пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате!“.
Тук Господ ни дава скъпоценно обещание. Какво ни обещава,
ако се покоряваме на Словото Му? „Аз ще ви бъда Бог и вие ще
Ми бъдете народ!“ И добавя, че ще трябва да стигнем докрай
за нашето собствено благоденствие. Можем да използваме този
текст като обещание в молитва за послушно сърце.
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Апостол Йоан
Можем да видим прекрасния резултат от послушанието на вярата в живота на Йоан, ученика на Исус. В „Пътят към Христос“
четем: „Ден след ден сърцето му се приближаваше към Христос,
докато най-сетне загуби от погледа си своето аз и то се стопи в
любовта на неговия Господ. Гневливият му амбициозен нрав се
поддаде на оформящата сила на Христос. Тази сила на Христова
та любов изработи преобразяването на неговия характер. Това
е сигурният резултат от общението с Исус. Когато Той пребъд
ва в човека, цялото естество бива преобразено. Христовият Дух,
Христовата любов смекчават сърцето, покоряват душата и изди
гат мислите и желанията към Бога и към небето“.108
Елън Уайт пише: „Господ е определил всяка душа, която е послушна на Неговото Слово, да има Божията радост, Божия мир,
Божията постоянна запазваща сила“.109
Моето пожелание и молитва е всички вярващи да постоянстват в преживяването на огромната радост от послушанието на
вярата. Бог да ни дари големи победи в послушанието на вярата
чрез Исус Христос и чрез Светия Дух. „… който върши Божията
воля, пребъдва до века…“ (1 Йоан 2:17).
„А милостта на Господа е отвека и довека върху онези, които
се боят от Него, и правдата Му – върху внуците на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват“
(Псалми 103:17, 18).

Молитва
Татко небесни, благодаря Ти, че в Своята безкрайна мъдрост
и чрез огромните Ти умения си определил всичките Си закони.
Създал си всичко в наш най-голям интерес. Искам да Те прославя
и да Ти благодаря за това! Моля Те, дай ми пълно доверие в Твоите пътища и ми помогни да Те следвам в послушание от цялото
си сърце!
108
109

Уайт, Е. Пътят към Христос. Стр. 73 – англ. изд.
Уайт, Е. В небесните места. Стр. 53 – англ. изд.
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Истински

семеен

разговор

Уили и Илейн Оливър
В книгата „Истински семеен разговор“ Уили и Илейн Оливър отговарят
на въпроси от реални хора с проблеми. Независимо дали сте семейни, неженени, овдовели или разведени, със или без деца, ще откриете информация за
подобряване на вашите взаимоотношения.

P Как да общувате със съпруга си, така че да ви слуша;
P кога да започнете да се срещате с нов човек след развода или смъртта
на брачния си партньор;

P как да постъпите, ако сте подложени на насилие от страна на брачния
си партньор;

P как да поддържате брака си жизнен, след като децата напуснат дома;
P какво да направите за депресирания си брачен партньор;
P как да си намерите партньор, ако никога не сте се женили, а вече сте
над 30-годишна възраст;

P как да постъпите, ако брачният ви партньор е стигнал до изневяра;
P и много други въпроси, с които хората ежедневно се сблъскват в своите взаимоотношения.

www.newlife-bg.com

Решаващи

срещи
с Христос

РОБЕРТО БАДЕНАС

Съществува първа среща...
Някоя среща ще се окаже последна...
Между тях се събират още много срещи...
Има такива, които променят завинаги посоката на живота ти, но
съществува само една среща, която може да го направи удовлетворяващ и вечен. Докато четеш за срещите на мъжете и жените в тази
книга, ще научиш коя е решаващата среща.
И можеш да я преживееш днес...
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Девет
начина
за
едно

как

Как да видиш Бога
в най-трудните си мигове

Девет лични истории... плюс капчица психология
Как да се справиш емоционално с рак, развод, смърт на дете, лагер в Белене? Девет души споделят как християнската им вяра е била
решаваща за преодоляване на житейските им кризи. Това са дълбоки, лични, осмислени методи, които не са загубили значението си под
влияние на механична обща употреба. Споделени са прямо и без да
спестяват нито съмнения и разочарования, нито блестящи победи.
Тук няма да прочетете за канонични молитви и палене на свещи.
По-скоро ще откриете методи на съвременната психология, само че в
тях присъства думата Бог – Който всъщност им придава силата, смисъла и ефективността.
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