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ДА ГЛАДУВАШ И ЖАДУВАШ ЗА ПРАВДАТА
Текст: „Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“
Матей 5:6.
Истина е, че във вечността праведниците няма да са гладни и жадни, но това е обещано дори за
днешния ден: „Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да
бъдат в оскъдност за никое добро“ (Притчи 34:10). Обаче посланието в тоя стих надвишава
елементарното религиозно утешение, което е успокоявало предците ни в тежкото им материално
състояние. И нещо повече, този стих, подобно и на другите стихове от Проповедта на планината, ни
говори най-общо за вечния ни живот, а това ще рече – за живота ни след Новорождението изобщо.

ГЛАДУВАНЕ ЗА ПРАВДАТА
Гладът е много неприятно състояние на тялото, което води до напрегнатост, недоволство и
болка. Понякога, ако сме много ангажирани с работа, дори не разбираме защо ни става лошо, а то е
защото сме забравили да дадем на тялото си храна. Ставаш ли напрегнат, когато до края на деня
не си успял да се молиш и си извършил множество грешки? Можеш ли да си доволен, когато на
всяка крачка ти се налага да се покайваш? Усещащ ли необяснима болка в сърцето си, която да
те върне в духовната реалност, за да разбереш, че отдавна не си „ял“ правда?
И все пак, какво е да гладуваш за правда? Един грешник някога беше казал, че много мрази
лъжата. После някой го апострофира: „Е, все едно ти не лъжеш...“ и той уточни: „Много мразя да ме
лъжат“. Да гладуваш за правдата не съвпада с копнежа на всеки да постъпват праведно към него. Да
жадуваш за правдата означава ти да постъпваш праведно! Ти да вършиш Божията воля! Ти да
вършиш правда, дори когато ти отплащат с неправда. Както се пее в песента: „щом някой обича с
цялото сърце с бодли ще му заплатят“.

ЖАДУВАНЕ ЗА ПРАВДАТА
Жаждата е телесно състояние, което в сравнение с глада не търпи никакво отлагане. Ако човек
може да издържи без храна за около месец преди да умре, то без течности си отива за около
седмица. Това сигурно е по причина на нашият състав – сухото вещество е много по-малко от
течността в клетките ни.
Когато Господ Исус ни говори тук за гладуване и жадуване за правдата, Той просто степенува
нуждата ни от правда. Ако си само гладен за правда, все пак можеш да издържиш известно време и
без нея. Няма да ти е комфортно, но все още ще си жив. Залисан в другите си работи може да не ти
остава време за Божиите неща; е - ще бъдеш все още жив, недоволен и ненаситен с правда. Но
„жаждата“ е онова състояние на духа ти, което ще ти осигури задоволяване на нуждата ти. Жаждата
не може да се отлага. Тя довежда организма до безсилие и човек става неспособен да си върши
работата. Дали си толкова жаден за правдата, че ако не я получиш, ставаш безсилен за светските си
дела? Или пък се задоволяваш само да си гладен за правда? Но блажени са само онези, „които
гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“.

НАСИЩАНЕ С ПРАВДА
Какво означава да бъдеш наситен с правда?

„А когато беззаконникът се върне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той
ще живее поради това“ Езекиил 33:19.
Праведният живот по благодат беше и си остава залог за окончателното ни влизане в небето.
„Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло“
Еклисиаст 12:13. Ето защо Господ Исус поучаваше учениците си ден и нощ, с думите и с делата си.
Защото „чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра“ Яков 2:24.
За да влезеш в небето – трябва да бъдеш дотолкова наситен с правда, че правдата да започне да
струи от тебе. Понеже: „... пътя на праведните е като виделото на разсъмване, което се
развиделява, догдето стане съвършен ден“ Притчи 4:18. Праведният живот не може да се скрие,
както и светлината. Животът в праведност проповядва със силен глас благата вест, глас който не
може да бъде заглушен от нищо.
И накрая, трябва да отбележим, че насищането с правда не става с наши усилия, но не става без
нашето гладуване и жадуване за правдата. Това е както когато малки деца са гладни и жадни и
много искат от родителите си храна. Целият им дял в получаването е самото искане. Другото не е
тяхна грижа или тяхна заслуга. Те не знаят как са спечелени пари за тая храна, нито знаят кога е
закупена. Те не знаят как е произведена храната и дори могат да имат странни отговори на въпроси
от рода: „Откъде идва млякото?“ - „От супермаркета“... Но това не им пречи да бъдат наситени.
Дори да си от скоро във вярата и да имаш „странни“ разбирания, породени от твоето невежество
в духовните неща, пак можеш да бъдеш наситен с правда... Стига да си гладен и жаден за правда. А
правилните разбирания са плод на обучение... но кой чака да пие мляко, чак докато разбере откъде
идва то?
Нека да се изправим и да викаме към Бога! Нека искаме духовно здраве, защото здравият човек
огладнява и ожаднява на време. Само болните нямат апетит. Бог да ни насити с праведност и да
води живота ни в правда и святост. Бог да отвори небето над нас. Бог да изяви славата Си в нас. Бог
да достигне изгубените чрез нас. Нека да искаме, нека не преставаме да искаме...

