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НАСЛЕДЯВАНЕ НА ОБЕЩАНИЯТА
Обещанията на Бога са "Да!" и "Амин!" (2 Коринтяни 1:20). Божиите обещания са сигурни. Бог не
е човек, та да лъже. Той не може да лъже (Евреи 6:18; Тит 1:2). Сатана е този, който лъже, защото е
баща на лъжата (Йоан 8:44). Когато Бог е обещал, Неговата вярност и праведност изискват Той да
изпълни обещанията Си. Той ще реализира всичките Си обещания към нас (Числа 23:19-23). Бог
винаги ще изпълни обещанията Си. Нито едно от обещанията Му няма да пропадне (Исус Навиев
21:43-45; 23:5,14; 3 Царе 8:56; Исая 55:10-11).
Бог изпълни Своите обещания в живота на светиите от миналото. Те не са записани само
информативно, но за да можем ние чрез вяра да се зарадваме в обещанията на Бог за нас (Римляни
4:17-23; 15:4).
Има много „твърде големи и скъпоценни обещания“, които Бог е запазил за нас (2 Петрово
1:4). Ние не трябва да се усъмняваме в тези обещания чрез неверие, но да се закрепим във вяра
(Римляни 4:17-21). Ако Бог е изпълнил Своите обещания към светиите в Стария Завет, колко повече
ще ги изпълни за нас, които живеем в Новия, по-добър Завет. Ако обещанията на Стария Завет бяха
сигурни, колко повече това се отнася за по-добрите обещания на Новия Завет (Евреи 8:6).

ВЯРА И ТЪРПЕНИЕ
(Евреи 6:12-15; 11:6,8-19; 12:1-2; 10:22-23; 11:11, Римляни 4:17-21; 12:12; Яков 1:5-8, 5 :7-11, Исая
55:10,11; 2 Коринтяни 1:20)
„...да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват
обещаните благословения“ (Евреи 6:12).
Писанието разкрива пред нас Авраам като изключителен пример за вяра (Римляни 4:17-21;
Евреи 11:8-19). И така също ни призовава и ние да устоим, за да получим обещаното (Евреи 6:15). В
пътуването ни към обещаната земя, нашият Ханаан, в който текат мляко и мед, вярата и търпението
са наши незаменими партньори.
Без вяра не можем да угодим на Бога, както и не можем да получаваме от Него (Евреи 11:6; Яков
1:5-8). Така и нетърпението може да зачеркне всичко добро, което вярата е реализирала. И ВЯРАТА,
И ТЪРПЕНИЕТО са от съществено значение.
Неверието лиши израилтяните от завладяването на обещаната земя, докато вярата даде на
Халев и Исус Навиев наследство в Ханаан. Едно от качествата, с които се отличаваше Йов, беше
неговото търпение. Той изтърпя непоследователността и тормоза от неговите т.нар. приятели. В
крайна сметка той наследи обещанията за изобилие, пълнота и т.н. (Яков 5:11; Йов 42:10-13).
Пророците, които са наследявали обещанията, са се отличавали с качества като вяра и търпение
(Евреи 11:32-38; Яков 5:10).
Земеделският производител сее с вяра, в очакване на реколтата. Обаче той търпи, защото знае,
че до реколтата има известно време (Яков 5:7). Писанието ни увещава да бъдем търпеливи като
земеделеца, който чака реколтата си (Яков 5:7,8), да бягаме с търпение в християнското поприще
пред нас (Евреи 12:1-2; Римляни 12:12).

ВЯРНОСТ И ЧИСТОТА
(Числа 14:22-24; Исус Навиев 14:6-14; Исая 1:19; 1 Йоан 3:22; Йоан 15:7; Псалм 66:18;
Притчи 15:8; 10:24; Яков 5:16)
Халев и Исус Навиев „напълно последваха Господа“ (Числа 14:22-24; Исус Навиев 14:6-14). Това
е вярност. Това беше в основата, върху която те наследиха Божието обещание. Следването на Господ
изцяло и напълно винаги носи големи дивиденти (дивиденти - печалба от инвестиция).

Независимо от многото препятствия по пътя, верният и чист Йосиф наследи Божието обещание
за слава и чест, както му беше открито чрез сънищата му. Въпреки че обещанието, като че ли се
бавеше, той чакаше търпеливо и беше верен през цялото време на чакането. Отне му повече от
десетилетие, но накрая той наследи обещанието. Първо беше в ямата на скръбта, после в робство
при исмаиляните, след това при египтяните, в затвора за престъпление, което никога не беше
извършил, но във всичко това „Бог беше с него“ (Битие 39:3,20-21) и, в крайна сметка, обещанието
се изпълни (Битие 37:5-11; 41:14,37-44).
Ако сме покорни и послушни, със сигурност ще наследим обещаното (Исая 1:19). Желанието на
праведните ще се изпълни (Притчи 10:24). Бог винаги ще слуша молитвата на верните, чистите и
праведните (Псалми 66:18; Притчи 15:08; 1 Йоан 3:22; Йоан 15:7).

ПЛАМ И ПОСТОЯНСТВО
(Евреи 6:12, Римляни 12:11; Галатяни 6:9; 3 Царе 18:1,41-46, Лука 11:5-13; 18:1-8;
Матей 7:7-11; 15:21-28 ; Марк 5:25-34)
„...ДА НЕ БЪДЕТЕ ЛЕНИВИ, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване
наследяват обещаните благословения“ (Евреи 6:12). „БИВАЙТЕ НЕЛЕНИВИ, ПЛАМЕННИ ПО ДУХ,
КАТО СЛУЖИТЕ НА ГОСПОДА“ (Римляни 12:11).
Леността няма място в живота на вярващия. Бог очаква от нас да бъдем ревностни, било за
физическите или за духовните неща. Ние не трябва да бъде мързеливи, мудни, лениви, безгрижни
(Притчи 24:30-34; 13:04; 12:24; 10:4,5; 1 Коринтяни 16:13). Нашата ревност трябва да бъде гореща.
Ние трябва да живеем живота със страст и енергия, сериозност и очакване, плам и постоянство,
енергия и визия, цел и предназначение. „Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не
уморяваме, своевременно ще пожънем“ (Галатяни 6:9).
Законът за сеене и жънене е установен. Ние жънем това, което посеем в количествено
изражение (Галатяни 6:7-9; Йов 4:8). Ние жънем умножено количеството, което сме посяли (2
Коринтяни 9:6; Осия 8:7).
Жътвата е сигурна. Не се обезсърчавай. Бъди ревностен. Продължавай да сееш, да плевиш и да
поливаш. Сей чрез вяра, изскубвай плевелите на неверието, съмнението и нетърпението, поливай
семената с молитва и жътвата ще дойде.
Постоянството винаги се отплаща. Настойчивостта винаги бива възнаградена (3 Царе 18:1,41-46,
Лука 11:5-13; 18:1-8; Матей 7:7-11; 15:21-28; Марк 5:25-34).
Продължавай да вярваш, продължавай да се молиш, продължавай да хлопаш. Молете се от
дълбочината на сърцето си. Бог няма да ви отхвърли. Можете да наследите обещанията и ще го
направите в името на Исус.

