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ДА ЖИВЕЕМ ПО НЕБЕСНИЯ ОБРАЗЕЦ
Текст: „А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива,
които принасят даровете според закона; (които служат на онова, което е само образ и сянка
на небесните неща, както бе заповядано на Мойсея, когато щеше да направи скинията;
защото: "Внимавай", му каза Бог, "да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на
планината")“ Евреи 8:4-5, 1 Летописи 28:9-20
Учудващо е днес, че много християни служат на Бога някак си абстрактно. Като че ли Бог не е
показал как желае да Му Се служи. Те служат на Бог подобно на Атиняните, които се покланяха на
„Непознатия Бог“ (Деяния 17:23), независимо от множеството свидетелства, записани в Библията,
които ни разкриват Неговата същност. В разговора си със самарянката Исус каза: „Вие се покланяте
на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от
юдеите“ (Йоан 4:22). Спасението е за всеки човек, мъж или жена, който познава Господа Бога, на
Когото се покланя.
В нашият текст ние четем, как Бог заповяда на Мойсей да построи скиния за Божие обиталище,
точно по образеца, който му беше показан. По същия начин, ние, днешните християни, които сме
истинското Божие обиталище, трябва да живеем по образеца, който Бог ни е открил в Исус Христос
чрез Неговото Слово. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“ (1
Коринтяни 3:16).
Защо е толкова важно начинът, по който живеем да съответства на Божието откровение
към нас в нашия Господ Исус Христос? Има няколко причини:
1. За да бъде нашият живот осенен с Божията слава и преливащ от небесна радост (2 Летописи
5:1-2,7-14).
2. За да можем да имаме неоспоримо доказателство за Неговото постоянно присъствие във
всеки детайл на нашия живот (2 Летописи 7:1-3), което в крайна сметка ще насочи хората около нас
към Исус Христос.
3. Ако наистина искаме да имаме успешно и приемливо служение пред Бога, ние упорито
трябва да търсим Божия начин за нашето служение (Деяния 13:1-4).
4. Когато живота и работата ни, речта и поведението ни съответстват на открития ни в Божието
Слово образец, Христос ще бъде възвеличен и мнозина ще изповядат, че наистина Бог е в нас(1
Коринтяни 14:20-25).
Въпроси:
1. Верен ли си на показания от Бога начин на живот или още се колебаеш между две мнения?
2. Защо Бог заповяда на Мойсей да построи скинията „по образеца“, който му бе показан на
планината?
3. Какво се случва, когато ние от цяло сърце живеем според небесния образец?

