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МАЛКИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА
Повечето хора винаги са в очакване на големите събития, които ще променят живота им, на
вълнуващия случай, който ще обърне посоката на битието им, на извънредното събитие, което ще
доведе до необходимата промяна. Но най-често те не дочакват, защото животът е като врата, която
се върти на малки панти. Обикновено малките неща, които подминаваме, малките неща, които
презираме, държат ключа към напредъка и благополучието.
В Божия план, онези, които вчера са били малко, днес ще станат хиляди, а днешното малко
стадо ще стане утре силен народ (Исая 60:22). Божият благоразумен съвет е никога да не презираме
деня на малките работи (Захария 4:10).

ПРИМЕРИ И ПОУКИ ОТ СЛОВОТО
(Изход 4:2,17; 7:9-10,19-21; Съдии15:15-19; Йоан 6:1-13; 3 Царе 17:7-16; 4 Царе 4:1-37;
1 Царе 30:1-31; Битие 18:1-33; 19:27,29; Колосяни 3:12-14; Ефесяни 4:32; Притчи 11:24-26;
Даниил 9:2,3)
Има много библейски примери, които илюстрират по-горе казаното, а важните поуки в тях са
очевидни.
Жезълът на Моисей стана инструмент за чудеса (Изход 4:2,17; 7:9,10,19-21). Една оселова челюст
в ръцете на Самсон стана оръдие в победоносна битка (Съдии 15:15-19). Скромният обяд на малкото
момче, стана причина за нахранването на пет хиляди мъже (освен жените и децата) и
демонстрирането на чудотворната Божия сила (Йоан 6:1-13). Малкото олио в стомната на вдовицата
и малкото брашно в делвата бяха използвани от Бог, за да спаси семейството й и Божия пророк живи
в годините на глада (3 Царе 17:7-16). Малкото масло в съда на бедната вдовица на един от
пророческите ученици стана семе за благоденствие и изобилие на семейството й (4 Царе 4:1-7).
Малкото свободно време в живота на Даниил стана ключът към края на пленничеството на Израел
(Даниил 9:2-3). Основната поука тук е, че МАЛКОТО Е МНОГО, когато БОГ Е В НЕГО.
Малкото доброта, проявена от Давид, доведе до спасението на цялото общество и до
възстановяване на откраднатите им притежания (1 Царе 30:1-31). Малкото доброта на сунамката,
която приемаше Елисей у дома си, й донесе благословията на пророка и избавление от укора на
безплодието (4 Царе 4:8-37). Малкото доброта на Авраам се обърна в благословение за него и в
спасение за Лот (Битие 18:1-33; 19:27,29). Поуката за нас тук е, че светията трябва да е изпълнен
от вътре с милост и доброта (Колосяни 3:12-14; Ефесяни 4:32). Добротата често може да отвори
врати, които нищо друго не би могло. Който пои ще бъде напоен (Притчи 11:24-26; 1 Царе 30:20-31).

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА И ПОЗНАНИЯТА НА СВЕТИИТЕ
(Римляни 15: 4; 4:23,24; 8:31,37; Изход 4:2, 4 Царе 4:1-7; Матей 17:20, Лука 17:6; 1 Йоан 5:4; Лука
21:1 -4; Марк 12:41-44; 2 Коринтяни 8:1-5; 3 Царе 18:41,44; Битие 11:1-9; Еклесиаст 4:9-12;
Даниил 9:2-3)
Предходните примери са написани за наша полза, така че да можем да се поучим и да
натрупаме опит (Римляни 15:4; 4:23-24).
Какво е това, което имаш? Какво е това, което е в ръката ти? (Изход 4:2; 4 Царе 4:1-7). Някои от
тези малки неща могат да посрещнат нуждата ти - малкото вяра, малкото пари, малкия облак,
малките усилия и т.н. Твоята малка, колкото синапово зърно, вяра, ще премести планини, ще донесе
победа, избавление и ще те направи повече от победител, истински победител (Матей 17:20, Лука
17:6; 1 Йоан 5:4, Римляни 8:30 -39). Твоите малко пари могат да ти донесат похвала от Христос и
твоето пожертвователно даване може да доведе до огромно снабдяване както при македонците

(Лука 21:1-4; Марк 12:41-44; 2 Коринтяни 8:1-5). Твоят малък, като човешка длан, облак може да
бъде предвестник за изобилния дъжд, който е на път (3 Царе 18:41,44).
Малките усилия, когато се комбинират с малките усилия на някой друг, могат да бъдат могъща
сила, която да постигне много (Битие 11:1-9; Еклесиаст 4:9-12). Малкото време в ръцете на разумен
човек може да докосне съдбата на цяла нация (Даниил 9:2-3).

ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕМЕЖДИЯТА НА СВЕТИИТЕ
(Даниил 6:1-28; 3:1 -30; Битие 37-42; Ефесяни 5:15-16; Матей 12:43-45)
Други, когато ги попиташ какво имат, ще ти кажат, че единственото нещо, което някога са имали,
са проблеми. Обаче, дори и това може да е едно от малките неща в живота. Някой е казал, че
проблемите са възможности в работно облекло. Всяко зло за добро. Проблемът може да бъде
камък за преминаване към отсрещния бряг на подвига или камък за препъване по пътя на
падението и посредствеността. Създаването на изкуствена трева, телефона, маргарина,
метанола, рециклираната хартия, полиестера и др. идват да ни покажат, че проблемите могат да
бъдат прикрито благословение и че необходимостта е майка на изобретението. Не се оплаквайте
поради проблемите си. Потърсете решения и търсете скритите възможности в тях. Мидите
превръщат проблема си в перли, които са радост за човешкото око. Не си губете времето в скърби.
Сълзите ти могат да напоят градината на някой друг. Проблемите на Даниил доведоха до неговото
издигане (Даниил 6:1-28). Проблемът на тримата еврейски пленници доведе до премахване на
идолопоклонство, до възстановяване на истинското поклонение на Бог и до издигането им (Даниил
3:1-30). Проблемите на Йосиф в крайна сметка го доведоха до положението на силен премиер в
Египет (Битие 37:1-42).
Проблемът с многото свободно време е много по-сериозен от проблема с малкото
свободно време. Ако имаш благовремие, то не е за да го прахосваш, а за да го изкупваш, „защото
дните са лоши“ (Ефесяни 5:15-16). Времето, както и пространството не търпи вакуум. Там където е
празно, рано или късно се запълва от нещо. Ако днес не запълниш времето си с ангажименти към
Бога и Неговото дело, утре няма да имаш такова време, защото врагът ще ти е запълнил времето
първо със суетни, после с опасни и накрая със смъртоносни неща (Матей 12:43-45). Ангажирай се с
неща, които ще ти донесат вечна слава и награда.
Блажен е онзи, който внимава на малките проповеди и прилага наученото в живота си.

