“Преди години, по време на Първата Световна
Война, няколко вождове на арабски племена
придружавали Лоранс Арабски, по пътя за Мирната
конференция в Париж. Арабите видели много чудни
неща в големия град, но най-удивителното нещо за
тях била течащата вода в хотелските им стаи.
Изглеждало им невъзможно чрез едно просто
завъртане на кранчето, без усилия и разходи, да
получават почти неизчерпаем поток от вода. През
целия си живот те бяха свикнали да мислят за
водата като за дефицитна стока. Те знаеха от
опит високата й стойност и колко трудно е
добиването й.
В края на конференцията, когато делегатите
се приготвяли да отпътуват, Лоранс видял, че
спътниците му се опитвали да изкъртят
кранчетата от стените на техните стаи, за да
могат да ги поставят на стените на своите
собствени стаи у дома и да продължат да имат
неизчерпаеми водни ресурси без усилия в тяхната
безводна пустиня! Било необходимо време и
търпение, за да им бъде обяснено, че кранчетата
сами по себе си нямат стойност”.
Ние се усмихваме на простодушното намерение
на арабските вождове, но самите ние също сме се
провинявали подобно. Библията пази запис за
провала на израилевите чеда, които се уповаваха на
символа на Божието присъствие, а не на самото
присъствие на Бога.
“В това време Израил излезе на бой против
филистимците и разположи стан близо при Евенезер; а филистимците разположиха стан в Афек. И
филистимците се опълчиха против Израиля; и
когато започнаха битката, Израил се пръсна пред
филистимците, и около четири хиляди мъже бяха
убити на полесражението. А като дойдоха людете
в стана, Израилевите старейшини казаха: Защо ни
порази Господ днес пред филистимците? Нека
донесем при себе си ковчега за плочите на
Господния завет от Сило, тъй щото, като дойде
всред нас, да ни избави от ръката на
неприятелите ни ... И като дойде ковчегът на
Господният завет в стана, целият Израил
възкликна с висок глас, тъй щото земята проехтя

... Тогава филистимците се биха; и Израил беше
поразен, и всеки побягна в шатъра си; и стана много
голямо поражение, защото паднаха тридесет хиляди
пешаци от Израиля” (1 Царе 4:1-3, 5, 10).
Арабите положиха упованието си в отделените от
стените кранчета за вода, а израилтяните се уповаха на
видимия Ковчег на Завета, отделен от Бога, Който е
истинския извор на благословение.
Някои се уповават на тяхното възпитание като
причина, поради която ще си спечелят Божието
благоволение. Други уповават на добрите си дела и
дарения като заслуга, която ще им донесе Божието
благословение. Трети се осланят на дългите си молитви
и религиозните си обичаи. А други смятат, че постът ще
ги препоръча пред Бог. Всички тия неща са непотребни,
ако бъдат отделени от Бог.
“И всичката ни правда е като омърсена дреха”
(Исая 64:6)
Ако вместо да се молим само четем заучени
молитви или псалми, ще останем разочаровани, както и
отделените кранчета разочароваха арабите. “Отделени
са непотребни”.
Още ли вярваш, че добрият морал ще те
препоръча пред Бога? Надяваш ли се да бъдеш спасен,
защото ти се опитваш да пазиш “Десетте Божии
заповеди, да обичаш ближния си като себе си, да
правиш добро на всеки и да имаш чиста съвест спрямо
всички”? Казваш ли, че това са нещата, които правят
някого достоен за Небето? Попитай себе си, направил
ли си всичко това днес? Разбира се, че не! Всички тези
неща са неспособни да те спасят, ако го няма
източникът - Бог, Дарителят на всеки добър и съвършен
дар в Исус Христос.
Фалшивите надежди са скъпоструващи, защото те
ще ти докарат скръб и ще те накарат горчиво да плачеш,
дълбоко съжалявайки през вечността. Кръщението, било
то на малко дете или на възрастен, било чрез потапяне
или напръскване – не може да те спаси. Не се радвай на
непотребни, отделени кранчета. Бъди сигурен, че имаш
нещо истинско – очистено сърце, което е паспорт за
Небето. Бог ти го даде чрез Исус Христос. Може да се

уповаваш на ‘кръщението в Святия Дух’, на сънища
и видения, на пророчества, говорене на езици и
тълкуване докато все още си в ГРЕХА – всичко тези
неща “отделени от Бога” са непотребни. Как може
да стане това, питаш ти? Нали Бог не би кръстил
кучетата (грешниците) в Святия Дух. Той само каза,
че ако Неговите деца го помолят за Святия Дух, Той
ще ги изпълни. Това е само за децата – а кой е
Негово дете?
“Който е роден от Бога, не върши грях,
защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не
може да съгрешава, защото е роден от Бога” (1
Йоан 3:9).
Бог не е поискал от тебе всеки ден да се
консултираш с пророци и да участваш в
съживителни служби. ‘Отделен си непотребен’.
НИЩО И НИКОЙ, ОСВЕН БОГ, НЕ МОЖЕ ДА
СПАСЯВА!!!
Не полагай упованието си на нещо по-малко
от Бог. “И чрез никой друг няма спасение; защото
няма под небето друго име дадено между
човеците, чрез което трябва да се спасим”
(Деяния 4:12).
Исус умря, за да можеш ти да живееш.
Неговата смърт е единственото изкупление за
твоите грехове. Моли се на Бог с вяра в жертвата на
Исус Христос и ще бъдеш спасен от вината на
греха, от любовта към греха, от силата на греха и
от последствията от греха.
“Всеки, който призове Господното име, ще
се спаси” (Римляни 10:13)
“И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и
се умий от греховете си, и призови Неговото
име” (Деяния 22:16)
“Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е
спасителен ден” (2 Коринтяни 6:2)

Решение:
Приемаш ли днес Исус Христос за
твой Господар и личен Спасител от
греха?

Молитва за прошка:
О, Боже, бъди милостив към
мене, грешника. Прости ми всички
беззакония.
Изчисти
ме
нечистота и грях.

от

всякаква

Направи
ме
чист
чрез
скъпоценната кръв на Исус Христос.
От сега нататък, чрез силата на
Святия Дух, аз отхвърлям греха.
Посвещавам живота си в служба
на Теб за доброто на другите, за да
ходя в светлината на Твоето Слово,
като го изучавам.
Аз вярвам, че Ти ми прости сега,
съгласно Словото Си. Благодаря Ти!
Аз Те помолих за това в Името на
Исус Христос. Амин!
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"А на ония, които Го приеха, даде право да
станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в
Неговото име" (Евангелие от Йоан, 3:16)
"... думата е близо при тебе, в устата ти и в
сърцето ти, сиреч думата на вярата която
проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата
си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си,
че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с
уста прави изповед и се спасява. Защото
писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще
се посрами" (Римляни, 10:8-11).
Ние сме загрижени за вашето духовно
израстване.
За повече подкрепа ни пишете или ни се
обадете:

от
арабите

тел/факс: +359 58 66-11-88
GSM: +359 898 423 428; +359 899 115 680
taiwonina@yahoo.co.uk
Или посетете страницата ни:

www.dclm-bulgaria.org

Служение на по-дълбок
християнски живот
dclm-bulgaria.org

