ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде
така, както Го видяхте да отива на небето.” - Деян.1:11

ПОСЛАНИЯТА НА ХРИСТОС
ПРЕДИ ВЪЗНEСЕНИЕ
На третия ден след разпъването и смъртта
на кръста, Христос възкръсна от гроба. Четиридесет дни по-късно, Той се възнесе обратно на
небето, откъдето беше дошъл, за да стане Спасител на света. Но в периода между възкресението и възнесението нашият Господ изрече
някои много важни истини, които са актуални
и за нас днес. Нека да си ги припомним отново.
Най-важната истина, която Христос предаде
на Своите ученици след възкръсването Си от
гроба е: „Даде Ми се всяка власт на небето и
на земята” – Мат.28:18. С тези думи, Христос
увери Своите ученици, че Неговата победа над
смъртта, греха и ада е победа, чрез която Той
придоби властта както над духовния, така и над
материалния свят и че няма нищо, над което
Той да не владее. Истина, която е добре и ние
да помним.
Второто важно послание, което Христос отправи към Своите ученици е свързано с благовестието. „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание”
– Марк 16:15. Всъщност, от страна на Христос
тези думи не бяха пожелание, а заповед. Но
заповед, не само към единадесетте ученика,
но и към всички нас. Христос ни заповядва да
благовестваме. И то: „на всяко създание”.

На трето място, преди да влезе в първосвещеническото Си служение в небето, Христос
заяви: „Който повярва и се кръсти, ще бъде
спасен; а който не повярва, ще бъде осъден” –
Марк 16:16. С тези думи, Христос включва кръщението като елемент от цялостното спасение
на грешника. Кръщението, което освен всичко
друго представлява сключване на завет с Бога.
Кръщение, чрез което всеки повярвал в Бога се
приобщава към Неговата църква.
На следващо място като заповед, Исус каза
на учениците Си: „Чакайте обещанието на
Отца, за което, каза Той, чухте от Мен. Защото Йоан кръщаваше с вода; а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много
дни” – Деян.1:4,5. Христос им заповяда да не
предприемат нищо преди да бъдат облечени
със силата на Святия Дух. Господ повече от нас
знае важността и силата на Божия Дух в живота ни и затова не иска да предприемаме нищо
преди да бъдем облечени със сила от небето.
За да бъдат сведени до минимум провалите и
неуспехите в служението ни, нека да приемем
думите на възкръсналия Христос като лично
послание и за нас.
Преди да се възнесе на небето, Христос остави още едно важно обещание:
продължава на стр.2

И всичко, каквото и да поискате в молитва,
като вярвате, ще получите.
- Матей 21:22
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

КОЙ ГРЯХ Е
НЕПРОСТИМ
Има ли грях, който е непростим? Може ли
човек да извърши грях, който Бог никога няма
да му го прости?
В Евреи 6:4-6 се казва: „Защото онези, които веднъж са били просветени и са вкусили
от небесния дар, и са станали причастни на
Святия Дух, и са вкусили от доброто Божие
Слово и от великите дела на бъдещия век, а
са отпаднали, невъзможно е пак да бъдат
обновени и доведени в покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го
опозоряват.“
Братя и сестри, всеки един от нас, познал
Исус Христос, повярвал в Него, покаял се за
греховете си, извършил водно кръщение и съблякъл от себе си греховното човешко естество е вкусил от великолепните небесни дарове
от престола на Божията благодат. Опитали от
чудесното Божие Слово – Библията и водени
от Неговата всемогъща ръка ние започнахме
нов живот в Господа Исуса Христа – живот на
чистота, истина и правда. Но дали наистина
сме забравили и сме се отрекли от греховната
си същност, живеейки в един греховен свят,
в който властва Сатана, чрез греха? Дали понякога не се изкушаваме да извършим нещо,
което сме забравили и отхвърлили в акта на
новорождението ни? Това е нашата борба в
този свят – да живеем в него и едновременно
да устояваме, да не съгрешаваме и същевременно да останем чисти, пред Бога. Истината
е, че не винаги успяваме да устоим на атаките
и понякога, когато си мислим, че всичко около нас се е подредило и е наред, точно тогава
попадаме в капана на Сатана и съгрешаваме.
И тогава всичко около нас започва да се пропуква, да усещаме, че нещата ни се изплъзват и да осъзнаваме, че грехът е този, който
разрушава защитната стена на Святия Дух
около нас и близките ни. Тогава идват бедите
в живота ни и ако не сме осъзнали, че грехът
ги предизвиква, то е време сега да застанем
срещу него, да го победим в името на Исуса
Христа и най-вече да не го повтаряме.
Непростим е онзи грях, който извършваме,
след като вече сме познали Христа, като по
този начин Го разпъваме отново в нас.
продължава на стр.3

ПОСЛАНИЯТА НА ХРИСТОС ПРЕДИ ВЪЗНEСЕНИЕ
продължение от стр.1
„И тези знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови
езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да
ги повреди; на болни ще възлагат ръце и те
ще оздравяват” – Марк 16:17,18. Обещание
за свръхестествените проявления в живота на
тези, които отдават себе си в служба на Бога.
Обещание за победа над врага, за защита от
противника, и обещание за сила в служението.
Обещание, дадено за Божия народ и днес.
„И ето, Аз съм с вас, през всичките дни до
свършека на века” – Мат.28:20. Думи казани
от Христос като обещание към всички, които
повярвали в Неговото възкресение, Го приемат и за свой личен Спасител и Господ. И какво

по-ценно от това, че Той ще бъде с нас както в
дни на радост, така и в дни на скърби, в дни на
здраве и в дни на болест, когато сме по-млади, но и когато сме в напреднала възраст. Нека
никога да не забравяме, че Исус е винаги с нас
и че Той отново ще се завърне, за да вземе със
Себе Си всички, които Му принадлежим.
И не на последно място по важност, говорейки за Своето второ завръщане на земята,
Христос каза: „Не е за вас да знаете години
или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт” – Деян.1:7. Не е Божията
воля, да търсим предсказания, кога Исус ще
се завърне втори път на земята, но има нещо
по-важно от това – да бъдем винаги готови за
онази предстояща среща.

Нека Бог да ни помага да се приготвяме за
срещата с Господа на облаците, защото това,
което ангелите казаха на апостолите е в сила и
за нас: „Този Исус, Който се възнесе от вас на
небето, ще дойде така, както Го видяхте да
отива на небето” – Деян.1:11.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВО

ИВАН и МИЛЕНКА ПЕТКОВИ
Иван и Мили са двойката, заредена винаги
с радост. Вдъхновяващи с тяхната обич и мила
учтивост. Както и с красивият израз на любовта
им към Бога.
И двамата са от Свиленград. Мили е повярвала на 12 г., едновременно с майка си. На 14 г.
взима водно кръщение в Бургас с братовчедките си Соня и Нели в присъствието на целите
им домове. Днес родителите на Мили пастируват в Свиленград. Кръщението й в Святия
Дух става много по-късно след многократни
молитви. „Духът на Господа Йехова е на мен”,
е стихът, който Мили получава на Нова Година.
А часове по-късно, след молитви той е реалност и тя е изпълнена с Божия Дух.
Пълна отличничка, Мили кандидатства медицина, но неуспешно. Съкрушена, че не е
оправдала очакванията, тя се прибира у дома.
На 19 г. Мили вече е неделна учителка, но сърцето й жадува за повече млади в църквата. За
Рождествената програма един от участниците
отсъства и на мястото му застава Иван. Студент
във Варна, който се е завърнал за ваканцията.
Така на Рождество двамата се запознават.
Личната среща на Иван с Исус е във Варна.
Активен в студенстките купони, той е впечатлен
от метаморфозата на едно момиче. На предния купон, тя пие и пуши, а на следващия е напълно променена. В дома й, Иван вижда Библия и пита какво пише в нея. Отговорът е: „Ако
не повярваш в Исус ще отидеш в ада.” Силно
докоснат, той се замисля за смисъла на живота: „След преживените трудности, и поради
това, че не съм приел Исус, да отида в ада...в
това няма никаква изгода!“. Бъдещият икономист споделя с нея, че мечтае за истински
приятели: „Хайде да ме заведеш на църква,
щом там ще си намеря приятели.” Макар и
обезпокоена, че той не е за там, тя го завежда. Духовното пътешествие за Иван датира от
22 март 1991 г. Видял много младежи, той е      

впечатлен, че му знаят името и му махат: „На
мен да махат?!” Хвалението започва и той
веднага запява. След подканата за покаяние, в
ума му е: „Или ще направя това, което казват,
или излизам от тук и в най-скоро време животът ми ще приключи.” Станал, той усеща ръка
на гърба си, която внимателно го побутва. Това
е необяснимо, тъй като няма никой до него.
Иван коленичи и кани Исус в живота си. Това е
време на съживлението, белязано от бум във
вярата. Непрестанни общения, обикаляне по
църкви, създаване на Християнски младежки
съюз. Иван е във водовъртежа на горещо търсещите Бога.
Месец след срещата с Мили, баща му настоява той да се завърне вкъщи. Преди да
поеме към дома си, Иван открива всичките си
приятели и работодатели, и им иска прошка.
Срещнал истинските приятели, той искрено
се радва, тъй като е видял в помощта им реалното Божието действие. На гарата всички се
молят, той да се завърне пак във Варна. Тъжен,
Иван се моли: „Господи, ако е Твоята воля да
се завърна в Свиленград, покажи ми Своята
избраница за мен там.” И сам си отговаря с
насмешка „Да, но аз знам, че там няма такава”. Врял и кипял, и приземил се в местната
църква с 6 младежа, той преживява криза.
Запретва ръкави и организира младежкото.
Мили е изненадана, че веднъж след събиране

той я изпраща, тъй като не е в посоката му. Покъсно, на излет, той учи Мили да лови риба, и
дава знак за чувствата си. А на Възкресение,
на верандата на църквата, той откровено й
ги разкрива. Скоро, Мили получава известие,
че е приета биология в София. Тя заминава и
с радост учи, а от 1996 г. е в църквата ни. Но,
Иван вече адаптирал се, и открил избраницата
си, е в страдание. Той е назначен за данъчен
инспектор, което е чудо.
Три години и половина двамата влюбени
се срещат два пъти месечно. На 28 февруари
1998 г. Иван и Мили коленичат пред Божият
олтар. Радостта е огромна, тъй като това е първата сватба в църквата в Свиленград. Още в началото чудесата съпътстват брака им. Иван си
запазва работата, като е прехвърлен в София.
Но тук са в невъзможност да си намерят квартира. В най-тежкия миг, Иван изрича: „Утре по
това време ще имаме ключове за квартира.”
Така и става. Десет години у тях се събират
много млади хора. На 28 февруари 2003 г. се
ражда Катя. Макар, че Мили обича църквата
си, се покорява на Иван, той да избере коя да
е семейната им църква. Изборът: „В Подуяне
разпознах семейния домашен уют.” Иван е ръкоположен за дякон, а по-късно за презвитер.
През 2010 г. му предлагат да поеме ръководството на църквата в кв.Ботунец. Застанали
пред дилемата – да приеме ли това отговорно
служение, те дълго се молят. Мили заключава:
„Разбрах, че той има призвание и сърце, и се
покорих.” Тя е винаги с него, преживяваща и
вълнуваща се от проповедите му. Иван казва за
избраницата си: „Тогава, преди Възкресение, я
учех да хвърля въдицата и да лови риба.”
Иван и Мили – два скъпоценни камъка, един
до друг, вградени в храма на Исус.
Представянето подготви
Елена Иванова

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

КОЙ ГРЯХ Е НЕПРОСТИМ
продължение от стр.1
И така, докато продължаваме да извършваме този грях няма да бъдем доведени до покаяние и няма да ни бъде простено. Това, което
се иска от нас е да спрем да съгрешаваме, да
се обърнем отново към Исус Христос и с покаяно сърце да Го помолим за прошка. Именно
след това е важно да не продължаваме повече да извършваме греха, защото в противен
случай започваме да се въртим в омагьосан
кръг – съгрешаване-покаяние-прощение. Например, когато един състезател по лека атлетика трябва да избяга разстояние от сто метра
за определено време, стартира с всичката си
сила, набира скорост и на определено разстояние от финала 50 м, 30 м, 20 м, се спира и се
връща отначало и започва отново и отново и
отново... Така е и в духовния живот на всеки от
нас – с новорождението започваме да тичаме
с всичка сила към Бог, но в определен момент
се спираме, извършваме грях, отдалечаваме
се от Него и отново се връщаме отначало, за
да го помолим за прошка. И тук е важно да се
отбележи, че ако повтаряме един и същи грях

и се покайваме и после отново го извършваме, това само ще влоши състоянието ни – уморяваме се духовно и физически, поради което
се отдалечаваме от Бога, а понякога дори е
възможно и да се случат големи неприятности
в живота ни или в живота на нашите близки.
Това става, защото чрез греха допускаме Сатана около нас и той започва да разрушава всичко, до което може да се добере.
Със съгрешаването и отдалечаването ни от
Бога, Сатана се опитва да ни внуши също, че
няма смисъл да ходим отново при Христа,
като по този начин се опитва да ни обезкуражи да продължаваме да се борим с греха,
което е крайната му цел. Именно това е същината на непростимия грях според Евреи 6:4-3
– отпадането от Божието присъствие, поради
съгрешаването ни, казва се, че „…невъзможно
е пак да бъдат обновени и доведени в покаяние, докато разпъват втори път в себе си
Божия Син и Го опозоряват.”
И така братя и сестри, ако има във вас грях,
от който все още не сте се освободили на-

пълно и чувствате, че се въртите в омагьосан
кръг, от който няма излизане, спрете да съгрешавате, отидете при Христа с покаяние
и не съгрешавайте повече. Не разпъвайте в
себе си втори, трети, четвърти път Божия Син
Исус Христос. Сатана ще се опитва по всякакъв
начин да ви изкушава отново, но вие стойте
твърдо във вярата и дръжте се за Бога и ако
усетите атаката, молете се, четете Словото,
насочете мисълта си към Голгота, към разпънатия Христос и Неговите рани и се запитайте: „Искам ли отново Исус да страда, заради
мен?” Не се поддавайте на слабостта, защото
това ще ви направи още по слаби, но устоявайте и молете се и нека Святия Дух да ви изпълни с нова сила, да напои сърцето ви и да
усетите отново онази радост, която всеки един
е изпитал, след водното кръщение. Нека отново полетим с духовните крила като орлите, да
сияем със светлината на Божия Дух в нас и да
пребъдваме от слава в слава, чрез Христа.
Цветомир Цонев

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

ВЯРА И НАИВНОСТ
Току що повярвалият християнин започва
да се чувства добре сред християните, защото
среща същото поведение, спокоен е, че го разбират. Правят му забележка с любов и внимание. И заживява с чувството на благоразположение спрямо Бога и Той го зарежда с радост.
Въобще, едва ли не, никнат му криле. Пренася
това настроение в обкръжението си – работа,
социална среда. И давайки добрина и любов,
очаква същото. Постепенно започва да се променя според изискванията на Божието Слово.
Стреми се да е милостив, добронамерен, искрен, чистосърдечен, старае се да придобие
плодовете на Духа, да се изгражда и освещава
постоянно.
Но какво се случва? В света, едни го гледат
учудено, други се подсмиват, а трети – трети
го лъжат, мамят, интригантстват, както и колкото си искат. Защото, такава ни е българската
културата, а и на всички, които не зачитат морални норми, независимо от вяра и религия.
Поради прекалена доверчивост и наивност
той може да попадне в измамнически капани.
Това е така, защото „врагът” не престава да измисля нови методи за пъклените си планове.
Вярващият се чуди, как е могъл да се „хване”
на лъжите и манипулациите. Толкова ли е бил
наивен?
Не трябва да бъркаме вярата с наивността.
Вярата не ни дава основание да сме наивни и
да се подвеждаме. Наивността не е добродетел. Тя означава, че не обръщаме внимание на
предупредителните сигнали за опасност, които дяволът умело използва.
Попитах един брат смята ли, че християните
са наивни и ако – да, защо? Той ми напомни
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стиха „Бог избра глупавите неща на света,
за да посрами мъдрите….” (1Кор.1:27). Не се
бях сетила за този стих.
Не че поставям наравно наивността с глупостта, но пък в Словото ясно е казано: „Бог
избра глупавите неща” включително хора
и поведение. Сравнявайки ни и с децата, за
които незнанието е естествено, посочвайки и
„нишите по дух” т.е. смирените, Бог ни изяснява какъв смисъл влага в тази дума. Не става
въпрос за глупост в смисъла, който влагат невярващите, като казват, че християните били
прости и глупави.
Бързам да ви кажа, обаче, че Бог безкористно предлага мъдростта Си. Всичко, което е в
Божието Слово Бог нарича мъдрост „Защото
Господ дава мъдрост, из устата Му излизат
знание и разум” (Пр.2:6). И всеки вярващ, който се съобразява с тая мъдрост е по-умен и помъдър и от най-мъдрия невярващ, което пък
ме кара да напиша – четете Божието Словото,
братя и сестри.
И така, какво да прави християнина в този
свят пълен с коварства и лъжи? Естествено да
им прости и да се моли за промяна. Разбира
се, няма да им подражава, но така ли да продължава? Затова в Божието Слово е казано –
„изпитвайте духовете”. Как? Не става отведнъж, нужна е християнска практика. Но винаги
преценявайте обстановката трезво. Изследвайте внимателно ситуациите. Не се отпускайте във фалшив мир и спокойствие. Събирайте
се с други християни. Не пренебрегвайте молитвата – бъдете будни.

Ако се опитаме да опишем съвременния
християнин с една дума, то тя спокойно може
да бъде УДОБСТВО. Стремим се всичко да ни
е удобно: часът на богослужението, редът, на
който сме седнали в църква, песните, които
пеем да са ни по вкуса, проповедите да ни
галят ухото, хората, с които общуваме да са
любезни с нас. С две думи: изграждаме си
комфортна зона на християнството. То става
една рутина като ходенето на кино, пазаруването в супермаркета и гледането на сериал
по телевизията. Обаче... там, в комфортната
зона, ние искаме да сме почасови християни,
с ангажимент към Бога всяка неделя от 10 до
12. И точно като почасови християни, много
пъти ние нагло настояваме за непрестанната
грижата на един Бог на пълно работно време.
Това няма как да стане. Не и ако си стоим в нашeтo удобно изградено християнство, в което
не искаме да има изненади и полагане на ненужни усилия.
Един човек като теб и мен, преди повече от
2000 години, излезе от комфортната си зона.
Не му беше лесно, но направи крачка на вяра
и излезе от лодката. Резултатът: той ходеше по
водата. И макар да се уплаши от бушуващата
край него буря, там беше Исус, за да го спаси.
Това беше апостол Петър. Той успя да преодолее зоната на комфорт и тръгна към своя
Господ. („И Той каза: Ела! И Петър слезе от
лодката и вървеше по водата, за да иде при
Исус” – Мат. 14:29.)
Много пъти и в нашия живот Бог ни приканва да сме смели в Неговото име.

Анастасия Василева

продължава на стр.4

ВОДНО
КРЪЩЕНИЕ

ИМА ЛИ СКРИT РОПОТ
Прочитайки заглавието, предполагам веднага си отговаряш с НЕ. Всички знаем от Библията, че „Няма нищо скрито, което няма да
се открие, и тайно, което няма да се узнае”
– Лука 12:2. И въпреки, че го знаем, пак ни се
случва, скришно или не, волно или неволно,
да го правим, също както израилтяните в пустинята по пътя от Египет към обещаната земя.
Може би си казваш: „Говори за себе си, аз не
правя такива неща!”. Опасявам се, обаче, че
колкото повече четеш следващите редове,
толкова повече ще се убеждаваш, че всички го
правят, включително аз и ти.
Живеем или „живуркаме”, справяме се или
„избутваме”, борим се или се „носим по течението” – това е действителността – трудна, изпълнена със стрес и напрежение! Ежедневието е изключително забързано, дотолкова, че
понякога в динамичността на деня е трудно да
се определи християнин ли си или не.
Рано сутринта звъни часовникът, отваряме
едно око и си мрънкаме как не ни се става и
колко ни се спи. „Щем, не щем” ставаме, оправяме тоалета и изхвърчаме да си „гоним”
задачите. Ако се случи да изпуснем автобуса точно „под носа ни”, как реагираме?! Или
успяваме да го хванем, но е твърде пълен с
хора. Или тръгваме с колата: „Е, няма такова
задръстване!”. „Криво, ляво” отиваме на работа. Идва време за обедната почивка, търсим
къде да похапнем, но навсякъде има опашки,
нареждаме се на една, а тя се оказва „найкуцата”. В крайна сметка лапваме два залъка
точно преди да свърши почивката и отново се
залавяме за работа.
След дългия работен ден, трябва и да напазаруваме за вкъщи, разполагаме с голям
списък с продукти и малко пари... „и всичко е
поскъпнало страшно много!” Отново си мрънкаме, ако не под носа, то на ум със сигурност.
Прибираме се вкъщи, децата мрънкат, жената
е „кисела” и това е „черешката на тортата”.
Толкова много неща могат да „изникнат”, заради които да мрънкаме, или иначе казано, да
роптаем. Няма нужда дори да си търсим причина, тя сама ни намира.
Не е лесно да се усмихнеш, когато ти звънне часовникa сутринта и да кажеш: „Боже,
благодаря Ти за новия ден, който ми подаряваш! Моля те, бъди с мен и днес!” Не е лесно
да потърсиш положителното в изпускането на
автобуса или в задръстването между светофарите. Не е лесно да бъдеш християнин, когато
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си много гладен, а на опашката пред теб има
„сто” човека.
Четем за израилтяните в пустинята и ги осъждаме, заради непрестанния им ропот и мрънкане пред Бог, но май не сме много по-различни от тях. Виждаме, колко много Бог им се гневеше, заради ропота, ясно ни е, че са ни дадени
като пример, какво НЕ трябва да правим, и въпреки това го правим. Във Второзаконие 1:27
се казва, че израилтяните роптаеха в шатрите
си (в домовете си), а в Числа 11:10, че плачеха
в семействата си, защото искаха месо, а нямаше. Дори и да роптаеш скрит в дома си, а не
пред обществото, или в семейството си, а не
в църквата или скришно само в ума си, ропота
не е по-малък.
Всички роптаем или мрънкаме малко или
много. Такава ни е природата – греховна. Видяхме примера от Стария Завет, който не трябва да следваме, а сега да видим и примера,
който, ако се наричаме християни, трябва да
следваме – примерът на Исус. Той роптаеше
ли?! Освен срещу греха и маловерието, ако
може да се нарече въобще ропот, по-скоро
беше гняв. Значи, все пак има един Човек,
Който не роптае! Следвайки Неговият пример
можем да се преборим не само с ропота, ами с
всичко. С вяра в Него можем да победим греха
в нас.
За какво най-основно роптаеха израилтяните? За храна и вода. За какво се „трепем” и
ние по цял ден? Да осигурим насъщния хляб.
Храната и водата наистина са жизненоважни
за нас. Но с ропот не става. Какво ни казва
Исус: „И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или:
Какво ще облечем? Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец
знае, че се нуждаете от всичко това. Но
първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави”
– Мат.6:31-33.
Очевидно Бог знае нуждите ни. Единственото, което Той иска е да Го търсим, да Му вярваме и да бъдем Неговата светлина в този свят!
Усмивка и благословение, а не ропот и мрънкане! Добро настроение, а не сиви мисли!
Само Бог може да ти даде грейнало и засмяно лице и само ти можеш да Му позволиш да
го направи! Той е обещал да се грижи за теб,
защо тогава не оставиш ропота и мрънкането
назад и не се усмихнеш.
Лора Добрева
Почина

Марийка
Гатева
Николова
„Аз знам, че е жив Изкупителят ми и че в
последното време ще застане на земята;
и като изтлее след кожата ми това тяло,
пак вън от плътта си ще видя Бога”
– Йов 19:25
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продължение от стр.3
Господ често ни призовава да направим
нещо, от което се страхуваме, за да може Той
да прояви своята сила в нашата немощ. („...
силата Ми в немощ се показва съвършена” –
2Кор.12:9.) Понякога това се изразява в необходимостта да заявим открито за нашата вяра
в Исус пред колеги, които не искаме да знаят
за убежденията ни. Или да се престрашим да
поговорим с приятели и роднини за вярата ни
без да се опитваме да ги съдим, а просто да ги
обичаме и да ги подкрепяме, както Христос би
направил. Да излезем от зоната на удобство е
и да поискаме прошка от наранен близък или
самите ние да простим на човека, нанесъл ни
дълбока рана. Да поемем риск да тръгнем
след Исус в ново начинание: за работа, лично
взаимоотношение или ново служение. И ако
се съмняваме дали Бог ни призовава, винаги
имаме сигурен начин да проверим: да се допитаме до Неговото Слово, Библията. Бог никога няма да ни призове към действие, което
да е в разрез със Словото Му. Никога.
Той е верен Бог, който е същия вчера, днес
и до века (Евр.13:8). А нас ни приканва да сме
като онези двама съгледвачи – Халев и Исус
Навин, които имаха вяра в сърцата си и не се
уплашиха. Останалите десетима войни може
и да проявиха страх, но Халев и Исус Навин
знаеха, в Кого вярват. В един могъщ Бог. Така
че и ние като царство от свещеници (Откр.1:6)
нямаме право да се страхуваме. Защото страхът смалява величието на нашия Бог. Нима
ние уповаваме в един некомпетентен и неспособен да се погрижи за нас Бог? Не, разбира
се. Исус е началото и края и винаги можем да
се облегнем на праведната Му десница. Той
иска сърцата ни и цялостно посвещение: 24
часа на ден, 7 дни в седмицата. Дременето
по време на служба и писането на съобщения
по телефона докато мине „скучната част” от
проповедта не води към Бога. Води към една
удобна рутина на полу-християнство, което
не спасява. Спасява Исус. Ако се отнасяме
към Него с необходимото уважение и респект.
Като към цар. Като към Онзи, в чието присъствие нямаме нужда от комфортна зона. Защото
Той е нашият комфорт.
Лили Петкова

