„Да призовем Исус в нашата спешна нужда!”
100 дни на молитва
Седмица 10
29 май – 4 юни 2020
“Красотата на съкрушеността”
От Мелъди Месън
Никога няма да забравя, преди години, докато се подготвях да водя молитвена
служба за едно събиране, което щеше да продължи дълго, как Светият Дух ме убеди за
нещо специално в моя живот, което трябваше да уредя с Бога. Съкрушена, коленичих на
пода тази нощ, като се молех „О, Господи, моля Те прости ми…”
Но докато изповядах греха си пред Бог трябваше да извървя известни стъпки от моя
страна, за да направя нужните промени. Но не можех веднага да започна, така че не бях
сигурна какво да направя. Трябваше ли да продължавам с отговорностите на молитвеното
ми служене, или да намеря друг да ме замести докато оправя нещата в живота ми?
Като уважаван лидер в служенето, за мен бе много унизително като си помислих за
това да призная на други, че съм се провалила пред Бога в една специфична област. Не
исках да предизвиквам ненужно вълнение или да изглеждам духовно слаба пред колегите
ми или за многото непознати които щяха да присъстват на събранията. И така, с товар на
сърцето и със сълзи в очите си легнах да спя тази нощ, твърдо решена да помоля някой друг
да води молитвената служба на следващия ден.
Но на следващата сутрин докато търсех някой да ме замести, Бог ме спря по пътя,
когато Светият Дух започна да говори на сърцето ми. „Мелъди, ти трябва да ръководиш
молитвената служба тази сутрин. Не търси друг да те замества!”
„Боже почакай… Не е възможно да имаш точно това пред вид?” казах със сълзите в
очите ми. Но Светият Дух продължаваше да говори на сърцето ми. „Да, искам ти да
ръководиш, но не трябва да го правиш като човека, за който се представяш. Не виждаш ли?
Не търся хора, които прикриват греховете си и се държат, като че ли всичко е наред. Търся
слабите счупени съдове, съдове, които смиряват себе си до такава степен, че гордостта е
изчезнала. Само тогава мога наистина да ги използвам за Моя слава. Знам, че боли, но
трябва да споделиш с църквата това, което те убедих през последната нощ. Признай честно,
как Ме оскърби! Тогава ги покани да дойдат с теб пред кръста, да отстранят всеки грях и
компромис. Разбираш ли, ако хората чакат да дойдат докато всичко им е наред, те никога
няма да дойдат.”
Отново започнах да протестирам. „Не мога да го направя, Господи! Какво ще
помислят всички, когато видят, че съм Те предала?” Светият Дух говореше нежно на
сърцето ми когато обърнах очите си към небето. „Няма значение какво те мислят. Не е за
теб да защитаваш репутацията си. Твоят дълг е да принасяш слава на Бога. Но ако искаш
Той да работи ти трябва да се смиряваш.”
Ох, как не исках да се покорявам на нашепванията на Светия Дух тази сутрин. Ако
можех да избягам далеч като Йона или да се крия в пещера, бих го направила веднага. Но
знаех какво трябва да правя. Трябваше да се покоря.
Разтърсена и със сълзи на очите, застанах пред стотици хора тази сутрин и споделих
онова, което Господ бе сложил в сърцето ми. Всички слушаха така внимателно, че и игла да
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паднеше в помещението щеше да се чуе. „Исус ни казва да дойдем такива, каквито сме,”
казах меко, като сълзите продължаваха да се стичат по страните ми. „Така, аз идвам такава
каквато съм и ви поканвам да се присъедините към мен в подножието на кръста.” При тази
покана всички станаха от столовете си и дойдоха отпред. Имаше тих плач тук и там когато
различни хора молеха Бог да им прости там, където бяха съгрешили и правели компромиси
в живота си. И Светият Дух беше там. В книгата „Пътят към Христос” ни е казано:
„Ако видите собствената си греховност, не чакайте докато станете по-добри.
Колко много хора смятат, че не са достатъчно праведни, за да дойдат при Христос!
Надяваш ли се да станеш по-добър, чрез собствени сили? Но „може ли етиопянинът да
промени кожата си или леопардът петната си? Тогава ще можете да правите добро и
вие, които сте се научили на зло” Еремия 13:23. Само в Бога има помощ за нас. Не трябва
да чакаме, докато получим по-силни убеждения, по-добри възможности или по-свят
нрав. Сами не можем да направим нищо. Трябва да дойдем при Христос такива, каквито
сме.” (Пътят към Христос, стр. 31, 32)
Връщайки се назад, мисля, че това бе една от най-сладките, святи молитвени
служби, които някога съм преживявала, при която Бог извърши дълбоко очистващо дело за
всички нас онази сутрин. Много сърца бяха разчупени, но колко красиво и изцеляващо бе
това разчупване. В Псалм 51:17 Библията ни казва „Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце
разкаяно и съкрушено, о Боже, Ти няма да презреш.”
Каква жертва търсиш да принесеш на Бога тези дни? Това най-добрите ти дела ли са,
най-добрите ти молитви, най-добрите ти опити да бъдеш добър свидетел дори в найразтърсващите живота събития? Най-добрата ни жертва няма нищо общо с нашите дела, но
пълното разчупване на его-то, на гордостта и самодостатъчността когато дойдем в
подножието на кръста. Както много красиво е казано в известния химн Скалата на
вековете „Нищо в ръцете си не нося, пред кръста Твой аз милост прося.” Нека се прилепим
към кръста днес!
Мелъди Месън е координатор на програмата Обединени в молитва към
Генералната Конференция. Тя също подпомага с ресурси развитието и инициативите на
уебсайта Пробуждане и Реформация и е автор на книгата „Осмели се да искаш повече:
Божествени ключове за отговорени молитви“. Историята за молитвеното посвещение през
тази седмица е взет от нейната последна книга „Осмели се да живееш според всяко слово:
Да обичаме Бога със сърце, тяло, ум и душа“, която излезе от печат през април тази година.

Въпроси за сърцето: Къде пребивава Бог (виж Исая 57:15) и какви са резултатите
от скръбта по Бога (виж 2 Кор. 7:9-11)? Какво искаше Давид в молитвата си на покаяние
(виж Пс. 51:1-19)? В контраст, как отговори Саул, когато бе изобличен за греха си (1 Цар.
15:1-30). С кой библейски характер се идентифицираш, когато ти се покажат греховете ти –
с онзи, който търси да се оправдава и получи почитта на народа или онзи, който открито
признава греха си пред народа със съкрушено сърце на искрено покаяние?
Активно предизвикателство за сърцето: С молитва чети „Красотата на
смирението” когато преминаваш през идващата седмица. То не е нещо, което трябва да
оценяваме точно в началото на нашето духовно пътуване, но през цялото време. Когато се
сблъскаш с това предизвикателството на сърцето, попитай Бог дали няма някоя гордост в
живота ти, която още не си предал или някоя сфера на влияние (семейство, приятели,
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колеги в работата), за които трябва да помолиш за прошка. Тогава се покори на
водителството на Светия Дух. (Пс. 66:18, Мат. 5:23, 24, Пр. 28:13, Мат. 6:14, 15).
“… Но колкото и маловажна да е тази или онази погрешна постъпка в очите на човека,
за Бога няма малък грях. Човешката преценка е едностранчива и несъвършена, само Бог
оценява нещата такива, каквито са в действителност. Пияницата например бива
презиран от хората и се счита за изключен от небето, докато в същото време
гордостта, себелюбието и алчността често се подминават безукорно. А точно тези
грехове са особено оскърбителни за Бога, защото са в противоречие с милосърдието на
Неговия характер, с онази безкористна любов, представляваща самата атмосфера, в
която живее непадналата вселена. Човекът, подал се на някои от по-тежките грехове,
може да почувства своя срам и своята нищета, както и нуждата си от Христовата
благодат. Гордият обаче не чувства никаква нужда и затова затваря сърцето си за
Христос и за безкрайните благословения, които Той е дошъл да даде.” - Пътят към
Христос, стр.30 31
Задълбочаване – Допълнителни четива за тази седмица:
 Красотата на смирението – (Прикрепено е към четивото за тази седмица).
 Мелъди Месън, Осмели се да живееш според всяко Слово: Да обичаме Бога със
сърце, тяло, ум и душа.

Ден 64 – Молитвен фокус – Петък, 29 май 2020
Повод за прослава:




Мерилен У. „Славим Господа, че в тези 100 дни на молитва, във време на пандемия,
Бог ни е осигурил работа, храна и подслон. Господ също ни убеди да се преместим в
провинцията. Допълнително Той ни даде възможност да свидетелстваме на
мюсюлманска общност.”
Мойсей М.: „Благодарим ви, че се молите за нас. Господ е послушал молитвите ви.
Това е удивително! По време на периода на всеобща изолация в Намибия, около
1100 души започнаха да вземат библейски уроци, 70 % от тях не са АСД.”

Призив за молитва:





Молете се за студентите по света, които не могат да работят по време на тази
изолация. Молете се Бог да им осигури финансови средства за да могат да си платят
таксата.
Молете се за жертвите на домашно насилие.
Молете се за семейството на Александър Останкин, пастор, който бе умишлено убит
докато служи. Молете се Бог да обърне кръвта на този мъченик в семе за
евангелието.
Молете се за тези, които в момента се борят с Ковид-19. Молете се да бъдат
възстановени напълно.
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Ден 65 - Молитвен фокус – Събота, 30 май 2020
Божият корпус на мира
“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове” – Мат. 5:9
“Христос е „Князът на мира” (Исая 9:6). Той има мисията да възстанови земния рай и
мира, унищожени от греха. „Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ
Исус Христос” (Римл. 5:1). Всеки, който се съгласи да отхвърли греха и да отвори
сърцето си за Христовата любов, получава от този небесен мир.” – Мисли от планината
на благословението, стр.27

Въпроси за сърцето:
Спасението в Христос ни дава съвършен мир. Но Исус не ни призовава само да
преживяваме мир с Бога като предадем живота си на Него. Не, Той също те призовава да
станеш посредник на мир – миротворец. В това време на криза ще избереш ли да бъдеш
такъв посредник на мир? Ще направиш ли всичко, което можеш, за да свети Божия мир –
Неговото присъствие на любов – в живота на тези около теб, които живеят в безпокойство и
страх?
Ако си причинявал борба и противоречия в семейството или църквата, ще потърсиш
ли прошка и разпространяване на Божия мир?

Повод за прослава:



Джулиус С.: „Поради пандемията Адвентната църква в Сиера Леоне излъчва на
открито службите си по националната телевизия.
Седрик Б.: „Молех се за лично пробуждане. Бог отговори на молитвата ми с
програмата 100 дни на молитва”.

Призив за молитва:





Молете се за служенето на Адвентния университет Колумбия докато осигуряват
бизнес възможности за имигрантски семейства от Венецуела. Молете се да се
помогне на много повече семейства там и на други места.
Молете се за работата за достигане на обществото чрез радиопредаванията, които
започнаха в Токио през 2017 година. Молете се Бог да продължава да отваря врати
за предаванията на Адвентното радио при достигане на хората в Токио.
Молете се за инициативата „Мисия за градовете: Споукън”, която има за цел
прибавяне на центрове за влияние в големите градове и използване на други
методи за достигане на хората в Споукън, Вашингтон, САЩ.
Молете се за региона Руензъри в Уганда, който пострада най-много от наводненията
през последните няколко седмици.
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Ден 66 – Молитвен фокус – Неделя, 31 май 2020
Привилегията на преследването
“Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство” – Мат. 5:10
“Исус не дава на последователите Си надежда, че ще постигнат земна слава и
богатства и ще имат живот без изпитания, но им показа радостта да вървят със своя
Учител по пътя на себеотрицанието и укорите, произнесени заради това, че светът не
ги познава.” – Мисли от планината на благословението, стр. 28

Въпроси за сърцето:
Когато несебелюбивата любов, праведност, святост и истина, бъдат открити чрез
верните християни, Сатана ще засили съпротивата и омразата всред онези, които избират
да отхвърлят гласа на Светия Дух. Можем да имаме увереността, че във всички
преследвания които можем да посрещнем, Исус ще бъде с нас и ще Го прославим чрез
предизвикателствата които преживяваме.
Преживявали ли сте преследване поради верността си към Исус? Защо да или защо
не? Ще изберете ли днес да отхвърлите всяко желание да угаждате на света и да се
фокусирате в молитва да се открие Божията слава, дори ако това има за резултат
преследване?

Повод за прослава:



Много църкви са станали по-креативни в провеждането на съботните служби
дистанционно.
Пандемията е довела важността на нашата здравна вест да бъде на преден фронт в
дейността на членовете по света. Интересът към дейността за превенция на
здравето, НЮ СТАРТ, и др. расте. Сега е чудесно време да водим хората към
възприемчиво разбиране на Божиите здравни и холистични закони.

Призив за молитва:






Молете се за служенето на най-старата Адвентна църква в Норвегия, която сега
прибави център на влияние за класове за безплатно обучение на норвежки език за
имигранти, училище за готвене, кафе срещи и др.
Молете се за служенето на двата нови здравни микробуса в Чиапас, Мексико.
Молете се за пациентите, които се превозват и седмичните медицински екипи, които
ги подкрепят, правейки възможно да се извършват безплатни медицински прегледи,
второстепенни операции, дентални процедури, ултразвукови прегледи, очни
прегледи и др.
Молете се за пробуждане към първоначалното благочестие и подновен интерес към
евангелизма на всеки член и църква по света.
Молете се за църквата в Бурунди. Тя преживява различни борби и проблеми в този
момент. Само Божията намеса може да донесе мир.
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Ден 67 – Молитвен фокус – понеделник, 1 юни 2020
Оклеветявани за истината
„Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло
заради Мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата,
понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” – Мат. 5:11, 12
“Във всяка епоха Божиите избрани вестители са били клеветени и преследвани, но чрез
техните изпитания познанието за Бога е било разпространявано и в други страни.
Всеки Христов последовател трябва да се влее в тези редици и да върши същото дело,
като знае, че враговете му не могат да навредят, а само да помогнат на истината. Бог
желае истината да бъде изведена на преден план и да стане обект на изследване и
разисквания дори чрез презрението, с което се отнасят към нея. Мислите на хората
трябва да бъдат раздвижени. Всеки спор, всеки укор, всяко усилие да се ограничи
свободата на съвестта е Божие средство за пробуждане на умове, които при други
условия биха останали заспали.” – Мисли от планината на благословението, стр. 31

Въпроси за сърцето:
Когато дойде преследване, когато репутацията ви е оклеветена, когато животът ви е
поставен в опасност, тогава Исусовата любов и истина ще блестят най-ярко. Как реагирате,
какво говорите, какво правите когато сте изправени пред тези, предизвикателства ще
определи до голяма степен влиянието, което верността ви ще има към тези, които се
стремят да разрушат живота ви.
Защо не поискате Исус да ви помогне да бъдете верни и обичащи днес и всеки ден,
така че да можете да показвате същата любов дори при преследване?
Ще Го помолите ли дори сега и ще поискате ли Той да ви направи верни християни
които ще стоят за Исус дори и небесата да паднат?

Повод за прослава:


Пастори, църковни работници, учители и евангелизационни инициативи по света се
борят финансово поради намаляване на десятъците и приносите. Но те поставят
доверието си в Бога на чудесата. Бог отваря много врати, дори за по-велико служене
на хората с по-малко ресурси, отколкото преди.

Призив за молитва:




Молете се за подвижната кухня на ЦАСД в Сидни, Австралия, когато разнася супа и
служи на самотни хора в този регион. Молете се, искайте Бог да им помогне да
изграждат връзки в общността.
Молете се за новото медицинско училище за Източна Африка в Кигали, Руанда.
Молете се за студентите които се дипломират там и за хората, на които служат.
Молете се за възстановяване на Южния филипински адвентен колеж, който бе
разрушен от земетресението през декември 2019 година.
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Молете се за центъра на влияние всред мюсюлманската общност в един неназован
град. Някои мюсюлмани са отправили молби за молитви за тях по време на кризата с
Ковид-19. Те вярват, че молитвите на адвентистите са послушани от Бог.

Ден 68 – Молитвен фокус – Вторник, 2 юни 2020
Исусовата подправка
“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не
струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Мат. 5:13
“... когато Бог нарича Своите чада сол, Той им казва, че целта Му е, правейки ги обекти
на Своята благодат, да станат средство за спасение и на други… Солта трябва да бъде
смесена с вещество, към което се прибавя. Тя трябва да прониква навсякъде, за да може
да го запази. По същия начин чрез личен контакт и общуване хората биват докоснати
от спасителната сила на евангелието. Не се спасяват на групи, а индивидуално.
Личното влияние притежава голяма сила. Ние трябва да отидем по-близо до тези, на
които искаме да помогнем. Вкусът на солта символизира жизнената сила на
християнина, както и Исусовата любов в сърцето и Христовата правда, проникваща
целия живот. Христовата любов е всепроникваща и настъпателна. Ако тя обитава в
душите ни ще можем да я даваме и на други.”
– Мисли от планината на благословението, стр.33, 34

Въпроси за сърцето:
Всеки вярващ има отговорността да споделя Христос с другите. Да използваш
личното си влияние да насочва към Исус, да споделяш това, което Той е направил за теб и
как Той е Пътят, Истината и Животът, това е призива на живота на всеки християнин.
Имаш ли невярващи приятели или съработници в живота си? Или си се заключил в
твоя „адвентен мехур”? Имаш ли в живота си поне едно лице нехристиянин, готово да
вкуси от Исус като прекара време с теб? Поискай Исус днес да те направи Негова вкусна сол
на земята!

Повод за прослава:


Ранни резултати от опити на ваксина срещу корона вирус показват, че участниците
развиват антитела срещу вируса. Славим Бог за тази главна стъпка към лекуване чрез
способността имунната ни система да развива антитела.

Призив за молитва:


Молете се за служенето на Адвентния център за бежанци и мигранти в Манаус,
Бразилия. Те се грижат за граждани на Венецуела, които живеят като имигранти в
Бразилия. Искайте Бог да благослови и репликира техните творчески начини за
достигане на обществото.
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Молете се Бог да води правилните гости в магазина за здравословни храни и кафе
наречен „Лентил” в Йашкар-Ола, Русия. Молете Го да благослови безплатните
готварски курсове и други пътища за достигане на обществото.
Молете се за членовете и студентите в Адвентната църква и училище в Гуинобатан,
Филипините. Църковното училище пострада жестоко при последния тайфун. Молете
се за всички, които са пострадали при различни природни бедствия по света.
Молете се за Здравния център „Шалем” в Богор, Западна Ява. Там имаше много
гости преди Ковид-19 да прекъсне дейността му и има финансови проблеми. Молете
се те да продължават онлайн, като използват ЗУУМ, така че много души да бъдат
достигнати в това време на криза.

Ден 69 – Молитвен фокус – Сряда, 3 юни, 2020
Да свети Неговата светлина
„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника, и то свети на
всички, които са в къщи.”- Мат. 5:14-16
“Човечеството няма в себе си никаква светлина. Отделени от Христос, ние сме като
незапалена свещ, Но когато се обърнем към Слънцето на правдата и се докоснем до
Христос, цялата душа се озарява от светлината на Божественото присъствие.
Христовите последователи трябва да бъдат нещо повече от светлина между хората
Те са светлината на света… Ангели на славата чакат, за да предадат чрез вас небесна
светлина и сила на погиващите души – Мисли от планината на благословението, стр. 36,
37

Въпроси за сърцето:
Прочете ли горния пасаж? Осъзнаваш ли че ангелите чакат да работят чрез теб, за да
достигнат изгубени хора? Не е ли удивително? Поканен си не само да бъдеш изпълнен със
Светия Дух за личното ти освещение, но активно да участваш в разпръскване на истината,
любовта и праведността на Христос в света, чието време отлита.
Помисли за семейството си, за твоите приятели, съседи и колеги. Помоли Бог да ти
покаже, кой се нуждае от светлината на Исус в техния живот? За кого трябва да се молиш и
с кого трябва да се свържеш тази седмица?

Повод за прослава:



Много страни по света започват внимателно да вдигат техните ограничения.
Световната здравна организация казва: „Ако този вирус ни учи на нещо, то е
смирение.” Хората осъзнават колко са немощни. Това е невероятна възможност за
църквата да покаже на търсещите надеждата, която имаме в Исус.

Призив за молитва:
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Молете се за Божието благословение на членовете, които карат таксита в Панама
сити, като ги използват за подвижни центрове на влияние. Половината от
гражданите на Панама живеят в столицата Панама сити.
Молете се за Центъра на влияние в град Батамбанг, Камбоджа. Той включва фитнес
център, вегетариански ресторант, игрище, църква, здравно образование, музикално
образование и училище за изучаване на чужди езици. Молете се за Божието
благословение над всички тези дейности и искайте служенето да се разшири и Бог
да доведе хора, чиито сърца Той е подготвил.
Молете се за планираната от Адвентна служба на жените евангелизация с малки
групи в района на Западна Нигерия.
Молете се за служенето на новооткрития Адвентен Център за зависими в Орландо,
Флорида, САЩ, който подпомага борбата срещу епидемията от опиум. Молете се
също и за милионите, които копнеят да се освободят от зависимостите.

Ден 70 – Молитвен фокус – Четвъртък, 4 юни 2020
Законът на любовта
„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците, не съм дошъл да
разруша но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни
една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” –
Мат. 4:17, 18
“Най-благородните хора са бледи отражение на Божествената красота на Христовия
характер… Исус, образът на личността на Отец, сиянието на Неговата слава,
себепожертвувателният Изкупител по време на земното Си странстване бе жив
пример за естеството на Божия закон. В живота Му се изяви любовта родена от
небето. Христовите принципи стоят в основата на закона на вечната правда.” – Мисли
от планината на благословението, стр. 44

Въпроси за сърцето:
Божият закон е закон на любовта. Исус ни е разкрил, какво означава да спазваме
закона Му. Можеш да пазиш закона само когато напълно разчиташ на Светия Дух за помощ.
Когато вярваш, че Той ще ти помогне да живееш живот на несебелюбива любов и когато
чрез вяра вършиш дела на любов, Неговата божествена сила те прави способен и работи в
теб да искаш и да вършиш това, което Му е угодно.
Ако се бориш да бъдеш верен на Божия закон, ще поискаш ли Исус днес да ти прости
и изпълни с Неговия Свят Дух? Ще Го помолиш ли да ти помогне да пазиш не само буквата,
но и духа на закона, който е несебелюбива, действена любов към Бога и всички хора?

Повод за прослава:


Мариета А.: „Благодаря ви за молитвите. Синът ми бе заразен от Ковид-19 и е на път
да се върне към нормалния живот и вече е добре. Слава на Бога!”
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Смъртните случаи на пандемията от Ковид-19 в Испания е намалял значително от
11% до 2 % сега.

Призив за молитва:






Молете се за центъра на влияние в Гватемала сити, който предлага храна, четки за
зъби, вземане на душ и място да се перат дрехи за бездомни хора. Молете Бог да се
посрещат най-дълбоките нужди на посетителите в този център и да им се помогне
да намерят надежда за вечността.
Молете се за медиите, които поднасят актуализирана информация относно Ковид19. Молете се Бог да им помага в поднасянето й с подходящата сериозност.
Молете се за онези, които се борят с безпокойство, депресия и страх в това време на
криза. Молете се да намерят помощ, кураж, надежда и изцеление в Исус.
Молете се за пасторите, учителите, мисионерите и членовете в Лаос. В някои
региони е много трудно да се използва съвременна технология, с която да се
достигнат хората и да им се служи по време на пандемията, понякога са необходими
лични посещения за да се помогне на лица които се борят с различни проблеми.

Материал за задълбочено изследване
Красотата на смирението „Предизвикателство за сърцето”
“Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвиси” - Яков 4:10
Следващият материал може да бъде труден за усвояване на веднъж. Насърчавам ви
да отделите от вашето време (може би даже няколко дни или повече) когато се молите и
размишлявате върху истините от Божието Слово в следващите сравнения. И не се
отчайвайте когато осъзнаете че навсякъде се проваляте. Ние всички се проваляме, така че
сме в една и съща позиция. Но добрата новина е, че Бог ни е обещал, че може да промени
сърцето ни. (1 Йоан 1:9, 10, Езек. 36:26)
Казано ни е „Сатана се страхува най-много от това, че Божиите люде ще прочистят
пътя като премахнат всяка пречка, така че Господ да може да излее Духа Си над една
умираща църква… Късният дъжд ще дойде и Божието благословение ще изпълни всяка
душа, която се е очистила от всяко осквернение. Наша е задачата днес да предадем душите
си на Христос, така че да сме годни за времето на освежението от присъствието на Господа
- годни за кръщението от Светия Дух.” (Събитията на последните дни, стр. 192, 193 ориг.)
Библията ни казва да изпитваме сърцата си (Пс. 139:23, 24). Но изпитваме сърцата си
не за да оставаме в нашата слабост, а да осъзнаем голямата си нужда и да отидем при Исус.
Така, въпреки че можеш да бъдеш шокиран от някои от нещата, които ще откриеш за себе
си, недей да се ровиш в слабостите си и да се безпокоиш дали ще бъдеш спасен или не.
Спасението е обещано за всички, които изповядат греховете си и търсят Исус. Никога не
забравяй това! С тази мисъл в ума, нека тръгнем. Ето го пълния без примеси контраст
между гордост и смирение.
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Красотата на смирението. Контраст между гордост и смирение


Гордите, себелюбиви хора виждат всичкото добро което правят и се чувстват
достойни за спасение.
 Смирените, себеотрицателни хора знаят, че само чрез Христовата праведност
могат да се спасят.
“Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез
окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух” – Тит 3:5



Гордите, себелюбиви хора се чувстват доволни и горди от това, колко много знаят.
Смирените, себеотрицателни хора чувстват смирено, колко много още трябва да се
учат.
“Тогава цар Давид влезе та седна пред Господа и рече: Кой съм аз, Господи Иеова, и какъв
е моят дом, та си ме довел до това положение” – 2 Царе 7:18



Гордите, егоистични хора благодарят на Бога, че не са като света около тях.
Смирените, себеотрицателни хора осъзнават, че ”гордостта” сама по себе си е
толкова смъртоносна, както греховете на света.
“Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце. Даже ръка с ръка да се съедини, пак
той няма да остане ненаказан.” – Притчи 16:5


Гордите, себелюбиви хора са недоволни, защото им е трудно да кажат „Сбърках. Ще
ми простиш ли?”
 Смирените, себеотрицателни хора бързо казват „Съжалявам, нека да намерим
решение”.
„И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо
против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си,
тогава дойди и принеси дара си. Мат. 5:23, 24


Гордите, себелюбиви хора се фокусират върху грешките и слабостите на другите и не
съчувстват на други, които са съкрушени.
 Смирените, себеотрицателни хора чувстват дълбоко собствената си слабост и
голямата си духовна нужда и са чувствителни към тези, които са съкрушени.
“Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да
спаси грешните, от които главният съм аз.”– 1 Тим. 1:15


Гордите, себелюбиви хора имат нужда да се доказват, че са прави и да запазят
репутацията си даже когато грешат.
 Смирените, себеотрицателни хора са готови да отстъпват „правото да бъдеш прав”
в ситуации дори когато са прави, като са повече загрижени да бъдат праведни пред
Бога, отколкото прави пред хората.
“Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а
не като вършите зло.” – 1 Петр. 3:17


Гордите, себелюбиви хора егоистично защитават личното си пространство, време си
и своята репутация.
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Смирените, себеотрицателни хора имат щедър дух на даване и са готови да бъдат в
неудобство, като позволят на Бог да защитава тяхното пространство, време и
репутация.
„Давайте, и ще ви се дава, добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават
в пазухата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Лука 6:38


Гордите, себелюбиви хора са твърде заети да забележат или достигнат до „малките
хора” в техния живот, тези, от които не могат да имат никаква полза.
 Смирените, себеотрицателни хора винаги търсят да служат дори на „най-малките
от тях” като на Исус.
“А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един
от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.” Матей 25:40


Гордите, себелюбиви хора копнеят да бъдат признавани и аплодирани и ламтят за
повишение, трофеи и награди.
 Смирените, несебелюбиви хора копнеят да бъдат верни, за да се вижда Божията
слава и избягват признание или похвали.
„Не нам, Господи, не нам, но на Своето име дай слава, заради милостта Си и заради
верността Си. Пс. 115:1


Гордите, себелюбиви хора са бързи да се кичат с титлите и големите си постижения и
се възприемат като такива, които имат право на специално отношение и привилегии.
 Смирените, себеотрицателни хора не чувстват нужда де се говори за титлите или
постиженията им и са доволни да остават незабелязани докато Бог получава
славата.
“Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен
човек”? Пр. 20:6
 Гордит, себелюбиви хора използват живота си и всяко влияние, което са получавали
като сцена да се показват.
 Смирените, себеотрицателни хора използват сцената и влиянието, което Бог им е
дал да прославят Христос и само Той да бъде видян.
“Той трябва да расте, а аз да се смалявам” – Йоан 3:30


Гордите, себелюбиви хора имат трудности да служат и да се покоряват на другите
особено на тези, които имат ръководни позиции.
 Смирените, себеотрицателни хора, като Исус, служат на всички в смирение, без
значение на статус или позиция. Издигат онези, от които няма да се ползват, а така
също и поддържат тези, които имат авторитет над тях.
„и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга, също както и Човешкият Син не
дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.” - Мат. 20:27,
28


Гордите, себелюбиви хора винаги мислят за добрите неща, които правят за Бога, и
как църквата и служенето не биха оцеляли без тях.
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Смирените, себеотрицателни хора осъзнават, че без Бога не могат да направят
нищо стойностно за Неговото царство. Чувстват се смирени поради факта, че
изобщо биват използвани.
„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това
и да го изработвате.” – Фил. 2:13


Гордите, себелюбиви хора често са студени, отдалечени, непреклонни, с
непростителен дух и недосегаеми. Когато се появят неразбирателства, чакат другите
да направят първата стъпка.
 Смирените, себеотрицателни хора са топли, обичащи, приветливи в маниерите си,
прощаващи, и лесно можеш да ги помолиш за нещо. Те бързо се поправят.
„всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. А
бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в
Христа е простил на вас.” – Ефес. 4:31, 32


Гордите, себелюбиви хора често заемат отбранителна позиция когато са критикувани
и не искат другите да разберат, че са направили грешка или извършили нещо
неправилно.
 Смирените, себеотрицателни хора приемат критиката със смирено отворено сърце
и се стремят да израстват чрез нея. Не се засягат прекомерно, когато другите
виждат провалите им.
„Защото Господ изобличава оня, когото люби, както и бащата сина, който му е мил.” –
Пр. 3:12


Гордите, себелюбиви хора са склонни да действат сами и трудно споделят духовните
си борби и нужди с другите.
 Смирените, себеотрицателни хора са отворени, чувствителни и истински пред
другите. Не се засягат при проявена слабост, но искат да бъдат открити, че Божията
сила може да бъде прославена дори в техните моменти на слабост.
“и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат, защото силата Ми в немощ се показва
съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да
почива на мене Христовата сила.” 2 Кор. 12:9


Гордите, себелюбиви хора, когато изповядат греховете си пред Бога, са склонни да го
правят общо и неопределено. „Скъпи Боже, моля прости ми всичките грехове.”
 Смирените, себеотрицателни хора когато изповядат греховете си пред Бога винаги
изповядват конкретни грехове. „Скъпи Боже, моля Те, прости ми за...”
“И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да
оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.” – Яков 5:16



Гордите, себелюбиви хора са загрижени за това да бъдат уважавани и да не стават за
смях, и по този начин често живеят с фасадата на себеправедност.
Смирените, себеотрицателни хора са повече загрижени за това да бъдат праведни
пред Бога и отбягват всички форми на лицемерие и двойнствен живот.
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“Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже
съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ
гледа на сърце.” – 1 Царе 16:7


Гордите, себелюбиви хора сравняват себе си с другите и чувстват, че заслужават
почит и спасение.
 Смирените, себеотрицателни хора признават истинското си грешно състояние и
славят Бога за това, че е изпратил Своя Син така, че въпреки недостойнството си
могат да получат спасение и почит.
“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници,
Христос умря за нас.” – Римл 5:8


Гордите, себелюбиви хора мислят, че са в добро състояние, о, кей, но са слепи за
истинското състояние на сърцето им.
 Смирените, себеотрицателни хора имат непрекъснато отношение на „Боже, бъди
милостив към мене грешника!”
“А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но
удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.” – Лука 18:13


Гордите, себелюбиви хора не мислят, че имат нужда от пробуждане, но всички
останали имат. (В действителност, точно в този момент те съставят списък в ума си с
имената на всички тези хора, които трябва да го прочетат).
 Смирените, себеотрицателни хора ще бъдат първите които признават, че имат
нужда от ежедневно духовно пробуждане! Чувстват постоянно нуждата си от свежо
изливане на Светия Дух в сърцата и живота им.
“Смили се за мене, Господи, защото към Тебе викам цял ден.” – Пс. 86:3
„Не щеш ли пак да ни съживиш, за да се радват Твоите люде в Тебе?” – Пс. 85:6
„Красотата на смирението” е ревизирана и адаптирана от Мелъди Месън по „Учението за
съкрушеността“ от Нанси Де Мос Уолгемут. Използвана с разрешение на www.ReviveOurHearts.com.
Материалът може да бъде свален от www.revivalandreformation.org
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