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Източникът на сила за християнина
В Матей 5:20 Исус казва: “Защото ви казвам, че ако вашата праведност не
надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното
царство.” За каква правда става дума? Възможно ли е сами да бъдем послушни? Ами
личните ни борби с греха?
Исус е бил въплъщение на правдата на земята. Той е живял съвършен живот за
теб и мен. Ако искаме да разберем какво е имал предвид, трябва да изучаваме как е
живял. Какъв е бил източникът на Неговата сила?
1.

Бил ли е Исус един от нас във всяко отношение? Евреи 2:14-18; 10:6

Забележка: Исус е станал като нас във всяко отношение. Той е станал точно
като един от нас. Имал е борби и изкушения. Огладнявал е, ожаднявал е и се е
изморявал. Било е необходимо Той да бъде като нас, така че да стане вторият Адам,
нашият Спасител. Той е станал пример за нас във всичко.
2.
Ако Исус е бил като нас във всяко отношение, как е вършил чудеса и е бил
послушен във всичко? Йоан 5:19; 6:57; 8:28;14:8-11; 10:30-33;

Забележка: Синът е бил в близка връзка с Отца си и чрез това близко единство
Отец е можел да работи чрез Исус. Исус е бил напълно зависим от Отец за всичко.
Чудесата, изцеленията, поученията – всичко това е ставало чрез Отец. Исус е бил
човек, напълно зависим за сила от небето.
3.
Как можем ние да приложим този принцип на единството с Отец?
Йоан 15:1-8

Забележка: Ябълковото дърво дава плодове, защото е ябълково дърво, а не за
да стане ябълково дърво. Същото е истина и в християнския живот. Християнинът
прави добро защото е християнин – не за да стане християнин. Ако пребъдваме в
Христос, тогава Христос ще живее е нас. „Грешните хора стават праведни само
чрез вяра в Бога и поддържайки жива връзка с Него.” (Е. Г. Уайт, Животът на Исус)
4.

Как Исус е поддържал жива връзка с Отец? Марк 1:35

5.

Как се е молил Исус? Матей 26:39; Йоан 6:38;

Забележка: Исус трябва да ни бъде пример във всичко. Както Исус е бил
предаден на Отец, така и ние трябва да сме предадени на Исус. „Гордото сърце се
опитва да си спечели спасението. Но както правото ни на достъп, така и
пригодността ни за небето се основават на Христовата праведност. Господ не може
да възстанови човека, докато той, убеден в своята слабост и чист от
самодостатъчност, не се предаде на Божия контрол. Тогава можем да получим
подаръка, който Бог е готов да ни даде.”
Практични принципи за молитвата
6.
Време за молитва. Марк 1:35; Псалм 5:3
Забележка: Бог обича да общува с нас през деня. Обаче ако не се обърнем към
Бога в началото на деня си за милост и сила, често вечер ще бъдем на колене, молейки
прошка за грешките, които сме направили, защото сме пренебрегнали тази
невероятна възможност.
7.

Място за молитва. Марк 1:35; Матей 6:6

Забележка: Важно е да намерите специално място, където няма да бъдете
прекъсвани, докато прекарвате време с Бога. Това може да е специален стол до
леглото ви или място в задния ви двор. Молитвеният ми живот се изпълни със сила,
когато реших да излизам навън в природата, както е правил и Исус. Дали сутрин на
покрива или вечер под звездите, чувствам присъствието Му по-пълно.
8.

Как да се молим? Матей 6:7,8

Забележка: Молитвата е отваряне на сърцето към Бога като към приятел и за
нея е подходящо всяко място, време и форма. И все пак в специалните моменти на
усамотение в интимно общуване със Своя Отец Исус коленичеше и се молеше на глас.
Да пребъдваш в Исус е да позволиш думите Му да пребъдват в теб.
Говорейки за стила на живот на християните, Исус изяснява какво означава да
бъдеш едно с Него. “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте
каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.” Йоан 15:7
Да пребъдваш в Христос означава Неговите думи, Неговите учения, Неговите
оживотворяващи принципи да изпълват ума ти и да преобразят живота ти. Божиите
думи съдържат оживотворяваща сила. Това е връзката с източника на живота ти.
9.

Някои четат Божието слово, но получават малка полза. Защо? Евреи 4:2

Забележка: В Библията има над 3 000 обещания. Чрез тях Бог ни уверява в
грижата Си. Приемайки ги чрез вяра, ние имаме мир, убедени сме в любовта Му и
получаваме сила в живота си. „Именно вярата ни свързва с небето и ни дава сили да се
справим със силите на тъмнината. Бог е предвидил в Христос всички средства, за да
можем да подчиним всяка греховна склонност, да устоим на всяко изкушение, колкото
и силно да е. Много обаче чувстват, че не им стига вярата, затова и остават далеч от
Христос. Нека тези души, в своето безпомощно недостойнство, се оставят на милостта
на своя съчувствителен Спасител. Не гледайте към себе си, но към Христос. Този,
Който лекуваше болните и изгонваше демоните, когато вървеше сред хората, е същият
могъщ Спасител днес. Вярата идва от Божието слово. Вижте това обещание: „…който
дойде при Мене, никак няма да го изгоня” (Йоан 6:37). Застанете при Неговите нозе
с вика: „Господи, помогни на моето неверие.” Няма как да погинете, правейки това.”
„Животът на Исус”
10.

Какво можем да направим сами – без Христос? Йоан 15:5

11.

Какво можем да направим с Христос? Филипяни 4:13

12.
Какъв е смисълът от Христовата праведност в нас?
Йоан 15:8; Псалми 23:3; Исая 61:3; Филипяни 1:11;

Забележка: Славата, за която Бог говори, не е себецентрична, егоистична
слава, а слава, която благославя другите. Исус казва в Йоан 12:32: „И когато Аз бъда
издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.” Докато Бог не бъде
издигнат и прославен, Той не може да доведе хората при Себе Си, за да ги спаси.
Неговата слава носи благословение на света.
Заключение: Точно както едно бебе трябва да получи храна чрез пъпната
връв, така и ние трябва да получаваме храна чрез връзка с Бог. Без нея ние сме
безсилни в битката срещу злото. Без нея ние сме безпомощни в борбата си срещу
изкушенията и греха. Делата ни не ни спасяват, но те са доказателство за
истинска вяра в Бог в живота ни. Те са инструмент във воденето на другите при
Христос и спасението им.

