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ЖЕЛАНОТО ОТ ПРАВЕДНИЯ
Текст: „Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; а желанието на
праведните ще се изпълни“ (Притчи 10:24).
Библията ни казва, че Бог ще снабди „всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в
Христа Исуса“ (Филипяни 4:19). Господ Исус ни научи да просим „всеки ден ежедневния ни хляб“
(Лука 11:3). Апостол Павел ни разкри тайната на щастието: да бъдем доволни „в каквото
състояние“ и да се намираме (Филипяни 4:11).
Да бъдеш скромен и доволен от живота си не означава да нямаш желание за нещо по-добро.
Можеш да си доволен и като роб, но ако ти се отдаде случай да станеш свободен – не го пропускай.
Какво става с нашите желания, които надхвърлят ежедневния ни хляб и насъщните ни нужди? Това е
темата на днешната проповед.

ЖЕЛАНИЕТО НА ПРАВЕДНИЯ
Днес не се занимаваме изобщо с каквито и да е човешки желания, а с
желаното от
ПРАВЕДНИЯ. Защото Библията ни говори за много копнежи, които не виждат бял свят (Притчи 10:3).
Ето защо, преди да се надяваме на благоволение от Господа, трябва да се уверим, че сме праведни
пред Бога. ПРЕД БОГА!... Не праведни по принцип, не праведни по природа, не праведни пред
хората, не праведни пред човешкото съдилище... ПРЕД БОГА!!! А единствената праведност, която е
достатъчна пред Бога, е праведността на Единородния Му Син, Господ Исус Христос. Тя е подарена
на всеки, който се е обърнал от собствените си желания, за да търси и върши:

БОЖИЯТА ВОЛЯ
Библията ни казва: „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по
Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че
получаваме това, което сме просили от Него“ (1 Йоан 5:14-15). Този стих и Притчи 10:24 взаимно
се допълват: Бог ще изпълни желанието на праведния тъй като това е Неговото желание.

НЕ ДАВАЙ УМА СИ НА ВИСОКИ НЕЩА
„Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се
на скромни неща; не считайте себе си за мъдри“ (Римляни 12:16). Ако и копнежите на сърцето ти
да са високи, не давай ума си на тях. Дори не е задължително да бъдат обект на всекидневната ти
молитва, защото „Молитвата е искреното желание на душата, произнесено или неизразено“
„Господи, известно пред Тебе е всичкото ми желание.“ (Псалми 38:9). Предавай се на това,
което Бог ти е открил за днешния ден. Прави планове за сто години напред и ги предавай в ръцете на
Бога, за да устои само това, което е по волята Му.

