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СЪДЕЙСТВАЙ НА БОГА ЗА СВОЕТО СПАСЕНИЕ
Той ни привлича чрез Своята любов и доброта;
Ние отговаряме, като се учим да Го познаваме чрез изучаване и молитва.
Той ни убеждава за грях, за праведност и за съд, като поражда вина;
Ние изповядваме своята вина без да обвиняваме другите.
Той ни дава покаяние като поражда истинска, сърдечна скръб за греха;
Ние се изповядваме с разкаяни сърца, предавайки всички права над
Аз-а и над греха.
Той прощава и очиства от всеки грях и създава ново сърце и нов ум;
Ние вярваме и преживяваме очистване и обновление.

Той обитава в нас чрез Святия Дух, като ни дава сила да вършим
Неговата воля;

ЕВАНГЕЛИЕТО Е СИЛА
СТУДЕНО ХЛАДКО ГОРЕЩО
ХРИСТОС
В ТЕБ
ОТЧАСТИ
АЗ-ЪТ
ИЗЦЯЛО
АЗ-ЪТ
ХРИСТОС
Е ВСЕ ОЩЕ ОТВЪН
ПОКАЯНИЕ

ПЛЪТСКО ДУХОВНО
АЗ ВЪВ ВАС
ВИЕ В МЕН

ЖИВИЯТ ПЪТ
ПРОЩЕНИЕ

89
Ние проявяваме това, кеото Той изработва в нас, което има за резултат плодове за Негова слава.
Той ни пробужда, когато сме изкушавани и ни дава сила да устоим
на изкусителя;
Ние Му се предаваме и устояваме на изкушението чрез Неговата
сила, печелейки победа.
Той ще бъде наш Адвокат и ще се застъпи за нас, ако паднем;
Ние се покайваме и се връщаме при Него, за да може Той да ни възстанови в правилни взаимоотношения със Себе Си.
Чрез Христос Бог е изработил нашето пълно спасение
КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА НАСЛЕДЯ
ВЕЧЕН ЖИВОТ?
Преживей силата на Евангелието
„Маргарет, помогни ми!“
Тази молба, изречена с отчаяна настойчивост ме накара да започна едно изследване, което промени живота ми по начин, какъвто
никога не бих могла да предвидя.
Семейството ни тъкмо се беше завърнало в Америка след десет
години мисионснка служба във Филипините и Индия и аз реших да
посетя за кратко близките си в Канада. Ние сме голямо семейство
и аз бях второто от единадесетте деца.
Събота следобед, през седмицата на моето посещение, родителите ми и някои от моите братя и сестри бяха заедно и възникна
един въпрос, който беше много дискутиран по онова време, и все
още е. Този въпрос беше оправдание чрез вяра. Някои от тях бяха
започнали да изучават тази тема от известно време. Докато я обсъждаха с татко, те изразиха някои идеи, които изглеждаха различни от неговото разбиране за спасението. Тъй като и аз бях там,
той се надяваше да стигне до сърцевината на въпроса. Бях съпруга
на служител! Бях мисионер! Трябваше да зная отговорите, мислеше си татко.
И така, когато братята и сестрите ми обясняваха своите нови
прозрения, татко ме питаше: „Маргарет, прави ли са? И всеки
път,всичко, което можех да направя, бе да отговоря безпомощно:
„Не знам, татко.“
Докато дискусията продължаваше, забелязах, че татко ставаше все по - загрижен. Беше ли надеждата му за небето построена
върху плаващ пясък?
Неговата теория беше: просто приеми Исус, прави всичко въз-

можно да се покоряваш на Бога и постепенно ще победиш греховете си.
И така, през по-голямата част от живота си той се бе опитвал
да победи греховете на своя характер – негодувание, раздразнение,
нетърпение, кавги и похот, докато в същото време бе вярвал, че е в
спасителна връзка, покрит от вменената правда. Сега той чуваше
за очистване на сърцето и за силата на Бога да го пази от съгрешаване.
Докато разговорът продължаваше, баща ми не беше единственият, който бе обезпокоен. Аз също бях обезпокоена, защото тряб10 11
ваше да призная, че всъщност не знаех нищо за оправдание чрез вяра.
Религията ми много приличаше на тази на баща ми. Прави всичко
възможно да се покоряваш на закона! И тъй като греховете, които
ме спъваха бяха по-маловажни, изглеждаше сякаш имах победа.
На следващия ден баща ми ме извика и разтовари сърцето си
пред мен. С дълбока загриженост той ми каза за грехове, извършени
в младостта му, които все още тежко го измъчваха. Призна злините, с които бе съгрешавал против семейството си през годините.
Всичката вина от тези грехове беше надвиснала над него като голяма планина, готова да падне и да го смаже. И склонностите, които
бяха причинили извършването на тези грехове все още го владееха.
Онова, което не искаше да прави, него правеше. Беше неспособен да
контролира духа си в състояние на стрес. Можеше да каже: „Желая това, което е право, но не мога да го върша. Окаян аз човек! Кой
ще ме избави от тялото на тази смърт?“
Беше на 78 години със заболяване на сърцето, което би могло да
причини смърт всеки момент, а той знаеше, че само победителят
ще бъде в небето. В онзи ден, когато седяхме в дневната на татко,
той ме помоли в отчаянието си: „Маргарет, помогни ми!“
„Навсякъде има сърца, които жадуват за това, което нямат. Те
копнеят за сила, която да им помогне да владеят греха; сила, която да ги избави от робството на греха; сила, която да им даде здраве,
живот и мир.“ ЗС 143
Когато се вгледах в умоляващото лице на баща ми, изведнъж
осъзнах, че нямах нищо, което да предложа на един грешник. Единствената мисъл, която ми дойде на ум беше, „Опитай малко по-упорито“. Но това ми се стори нелепо, той се бе опитвал през целия си
живот. Опитите не бяха нищо друго, освен поражение.
Върнах се у дома с твърдото решение да направя нещо, за да помогна на баща си. Щях да изучавам оправдание чрез вяра, докато
станех способна да му кажа как да има победа. Трябва да има начин.
В началото цялата работа ми се струваше отегчителна. Единствено силното желание да помогна на баща ми ме караше да продължавам. Но когато продължих да изучавам, един важен факт
изплува в ума ми. Не само баща ми се нуждаеше от помощ. Аз имах
нужда! Започнах да осъзнавам, че религията ми беше просто послушание на закона. Не знаех как да предам духа си на контрола на
Божия Дух.
„Много, които наричат себе си християни, са само човешки моралисти. Действието на Святия Дух е непознато за тях.“ ПрХ 315
Тъй като по природа бях отзивчива и бях научена да се покорявам
на родителите си и на Бога, без да осъзнавам, започнах да се доверявам на своето послушание. Мислех,че съм успешен християнин.
„Този, който мисли, че е достатъчен, че е сравнително добър и

изхожда от собственото си състояние не се стреми да стане участник
в благодатта и правдата на Христос.“ МБ 7
Аз наистина обичах работата си за Бога и изобщо не осъзнавах,
че ми липсва нещо толкова жизнено важно за спасението.
„Хората са по-невежи по въпроса за спасителния план и се нуждаят от повече указания по този най-важен въпрос, отколкото по всеки
друг.“ 4СЦ 394
„Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само
че не е според пълното знание. Понеже, като са невежи за Божията
правда и смятат да установят своя собствена, те не се покориха на
правдата от Бога.“ Римл.10: 2, 3
„Искрената вяра приема правдата на Христос и грешникът става
победител с Христос, защото е участник в божественото естество и
по този начин Божествената природа се обединява с човечешката.“
„Този, който се опитва да достигне небето със свои собствени
дела като спазва закона, опитва невъзможното. Човек не може да
бъде спасен без послушание,но делата му не трябва да бъдат от
него самия; Христос трябва да работи в него да желае и да върши Неговата добра воля.“ 1ИВ 363,364
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това
е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.“ Ефес. 2: 8-10
Когато Спасителният план ми стана по-ясен, Библията и писанията на Духа на пророчеството станаха жив хляб и жива вода за
моята сега гладна и жадна душа. Аз откривах една жива вяра!
„Когато се хранят от Неговото слово, те откриват, че то е дух и
живот. Словото унищожава естественото, земно естество и дарява
нов живот в Исус Христос.“ ЖИ 391
Когато започнах да споделям откритията си със своя съпруг,
той се присъедини към мен в изследването. Започнахме да обсъждаме откритията си и разговорите ни все повече и повече се въртяха
около духовни теми. Децата ни разбраха важността на нашите
дискусии и виждайки промените, които настъпваха в живота ни,
те също започнаха да се стремят към духовна реалност и в своя
собствен живот.
„В борбата за вечния живот, не можем да разчитаме един на друг.
Всеки един трябва да се храни с Хляба на живота. Ние трябва лично
да участваме в Него, за да могат душата, тялото и умът да бъдат съживени и укрепени чрез неговата преобразяваща сила.“ СС 385
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След като открих една жива опитност с Исус, започнах да се
моля Господ да ме върне обратно при баща ми и при семейството
ми. Копнеех да споделя с тях чудните истини за спасението, които
бях научила.
„Върни се у дома си и разкажи, какви неща ти стори Бог. И той отиде и разгласи, по целия град, какви неща му стори Исус.“ Лука 8:39
„Ето какво може да направи всеки, чието сърце е било докоснато
от Божията благодат. Това е свидетелството, към което ни призовава
Господ, и поради липсата на което светът загива.“
„Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория, но като жива сила, която променя живота. Бог желае Неговите слуги да носят свидетелството за истината, че чрез Неговата
благодат човеците могат да притежават христоподобие на характера
и могат да се радват в уверението на Неговата голяма любов.“ ЗС 99
„Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже

то е силата на Бога за спасение на всеки, който вярва,… Защото
в него се открива правдата, на Бога от вяра към вяра, както е писано:
„Праведният ще живее чрез вяра“.“ Римл. 1: 16,17
Като споделих със семейството си това, което бях намерила в
Христос, бях много благодарна, че баща ми и майка ми отговориха
на спасителната вест на Христовото Евангелие. Три седмици покъсно баща ми се отправи към своя покой.
Някои от моите братя и сестри ми казаха: „Това ще промени
целия ни живот. Не можеш да задържиш това за себе си. Ще го
споделиш ли с приятелите ни? Ще говориш ли в нашата църква?“
Когато споделих опитността си с други, те ме помолиха да я запиша в книга.
„Желая ясно да разберете този въпрос, че души са възпирани
от покоряване на истината поради объркване на идеи, а също
и защото не знаят как да предадат волята и ума си на Исус. Те
се нуждаят от специални напътствия как да станат християни.“
Е 152
„Мнозина осъзнават своята недостатъчност, и четат и се молят, и
вземат решения, и все пак не напредват. Изглеждат безсилни да устояват на изкушенията. Причината е, че не се задълбочават достатъчно.
Не се стремят към пълно обръщане на душата, така че потоците, които извират от нея да бъдат чисти, и поведението да свидетелства, че
Христос царува в нея. Всички дефекти на характера произлизат от
сърцето. Гордост, суета, зъл нрав и пожелание произлизат от плътското сърце, необновено от благодатта на Христос.“ НП 336
„Не позволявайте нищо да отклони вниманието ви от въпроса:
„Какво да направя, за да наследя вечен живот?“ Това е въпрос на
живот и смърт, който трябва да уредим за вечността.“ 1ИВ 171
„Изследвайте, о изследвайте скъпоценните истини с гладни сърца
… Никога не се отказвайте от изследването докато не се уверите във
връзката си с Бога и Неговата воля за вас.“ ПрХ 111
„Една предполагаема надежда и нищо повече със сигурност ще
ви унищожи. Тъй като чрез Неговото Слово стоим или падаме, това
е Словото, от което трябва да търсите свидетелство за вашия случай.
Оттам ще разберете какво се изисква от вас, за да станете християнин.“ 1СЦ 163,164
„Да стоите съвършени и завършени в цялата Божията воля.“ Колос. 4: 12
Има няколко библейски примера за хора, които са мислели, че са
истински християни, а след това са открили, че са се заблуждавали.

Пази заповедите
„И някой си управник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво
да сторя за да наследя вечен живот?“ Лука 18: 18
„А той му каза: … ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.
Казва Му: Кои? Исус рече: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Почитай баща си и майка си; и Обичай
ближния си както себе си.“
„Младият човек Му казва: Всичко това съм пазил от младостта
си; какво още ми липсва?“ Мат. 19: 17-20.
„Христос беше привлечен от този млад мъж. Той знаеше, че е искрен в твърдението си „всички тези неща съм пазил от младостта
си“.“ ЖИ 519
„Неговото разбиране за закона беше външно и повърхностно.
Съдено според човешките стандарти, той бе запазил неопетнен ха-

рактер. До голяма степен животът му външно изглеждаше свободен
от вина; той наистина мислеше, че послушанието му е без недостатък и петно. Въпреки това имаше скрит страх че не всичко беше
наред между неговата душа и Бога. Това породи въпроса: Какво още
ми липсва?“ ПрХ 391
„Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота
си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; ела и Ме
следвай. Но младежът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото
беше човек с много имот.“ Мат. 19: 21, 22
„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища
към смърт.“ Пр. 14: 12
14 15
„Христос четеше в сърцето на управника. Само едно нещо му липсваше, но то беше един жизненоважен принцип. Той се нуждаеше
от Божията любов в душата си. Тази липса, ако не се запълнеше,
щеше да се окаже фатална за него.“ ЖИ 519
„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ Йоан 13: 35
„Но ако някой има световните блага и вижда брата си в нужда, а
заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него любов към Бога?
Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.“ 1Йоан 3: 16-18
„Любовта е търпелива и блага; любовта не е ревнива, не се
хвали; тя не е високомерна и груба. Любовта не държи на своето, не се раздразнява, не негодува, не се радва на неправдата, а
се радва на справедливостта. Любовта понася всичко, вярва на
всичко, надява се на всичко, устоява на всичко.“ 1Кор. 13: 4-7
(ревиз. изд.)
„Любовта е не само търпелива към грешките на другите, но с радост понася каквото и да било страдание или неудобство, които са
неизбежни при такова снизхождение.“ 5СЦ 169
„Защото Христовата любов ни управлява.“ 2Кор. 5: 14 (ревиз.
изд.)
Когато споделям тези неща, хората често ми казват: „ Ноние
смесамочовеци! Какможемдаимаметакава любов?“ Ако сме само
човеци, не сме християни. Християните са участници в божественото естество. Те имат Христос в себе си, надеждата на славата. Те
са изпълнени със Святия Дух и са движени от Божията любов.
Аз също си мислех, че спазвах заповедите, но любовта на Христос не ме ръководеше. Когато възпитавах собствените си деца,
често ставах нетърпелива и раздразнителна и тогава беше лесно
да ги обвинявам заради това, което на мен ми липсваше. Освен това
негодувах срещу съпруга си и настоявах на своето, когато той беше
груб и егоистичен с децата. Любовта на Бога не ме управляваше.
„Мнозина заблуждават себе си, защото принципът на любовта не
живее в техните сърца.“ СД 49
„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм
станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна
вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не
съм. И ако раздам всичко, което имам за прехрана на сиромасите, и
ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не печеля.“
1Кор. 13: 1-3
„Можем да бъдем активни, можем да вършим много работа, но
без любов – такава любов, каквато живееше в сърцето на Христос

– никога не можем да се наредим сред членовете на небесното семейство.“ ПрХ 158
„Любовта е основата на богоподобието. Каквато и да бъде нашата професия, никой човек няма чиста любов към Бога, ако не е
изпълнен с неегоистична любов към своя брат. Но ние никога не
можем да притежаваме този дух като се опитваме да обичаме
другите. Това, от което се нуждаем е любовта на Христос в сърцето. Когато аз-ът се разтвори в Христос, истинската любов избликва спонтанно.“ ПрХ 384
„Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети
Дух.“ Римл. 5: 5.

Обичай Бога и своя ближен
„И, ето, един законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю,
какво да правя за да наследя вечен живот? А Той му рече: Какво е
писано в закона, как четеш?
А той в отговор каза: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото
си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и
ближния си както себе си“.
Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш. Но
той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят
ближен?“ Лука 10: 25-29.
„Ако изпълнявате царския закон, според писанието: „Да обичаш
ближния си като себе си“, добре правите. Но ако гледате на лице, грях
правите, и от закона се осъждате като престъпници.“ Яков 2: 8,9.
„Нека нищо не се върши с борби и суетна слава, но със смирение
нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само
за своето, но всеки и за чуждото.“ Филип. 2: 3,4.
„Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта
изпълнява закона.“ Римл. 13: 10
„И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и
вие правете на тях; защото това е законът и пророците.“ Мат. 7: 12.
„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с
милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има
оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.“ Колос. 3: 12,13.
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„Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим
братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата
си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва
вечен живот.“ 1Йоан 3: 14,15.
„Докато в душата се подхранва омраза, в нея няма и една йота от
Божията любов.“ НП 235
„Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога,
Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да
люби и брата си.“ 1Йоан 4: 20,21
„Ако не приемете в живота си принципа на саможертвената любов, която е принципът на Неговия характер, не можете да познаете
Бога.“ МБ 25
„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища
към смърт.“ Пр. 14: 12
„Възлюбени, да обичаме един другиго, защото любовта е от Бога;
и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби,

не е познал Бога; защото Бог е любов.“ 1Йоан 4: 7,8
„Пазете себе си в Божията любов, търсейки милостта на нашия
Господ Исус Христос за вечен живот.“ Юда 21

Роди се отново
„Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски
началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че
от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.“ Йоан 3: 1,2
„ Исус погледна събеседника си, сякаш четеше в самата му душа.
В Своята безкрайна мъдрост Той видя пред Себе Си един, който търси истината.“ ЖИ 168
„Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди
някой отново, не може да види Божието царство.“ Йоан 3: 3
„Той беше строг фарисей и се гордееше с добрите си дела. Бе почитан от всички заради благотворителността и щедростта си, с които
поддържаше храмовата служба, и се чувстваше сигурен в Божието
благоволение към него. Но се стресна при мисълта, че в сегашното
си сътояние не би могъл да види едно толкова чисто царство.…По
силата на своето рождение като израилтянин, Никодим смяташе, че
мястото му в Божието царство е сигурно. Чувстваше, че не му е нужна никаква промяна, затова и много се учуди на думите на Спасителя. Раздразни се от това, че се отнасят лично за него.“ ЖИ 171
„Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли
втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и Дух,
не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът,
а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш
отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.“
Йоан 3: 4-7
„Нямаше никакво извинение за слепотата на Израил по отношение на делото на новорождението. Под вдъхновението на Святия
Дух Исая бе писал: „Защото всички станахме като човек нечист и
всичката ни правда е като омърсена дреха.“ Давид се бе молил: „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в
мене.“ А чрез Езекиил бе дадено обещанието: „Ще ви дам и ново
сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното
сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре
във вас и ще ви направя да ходите в повеленията Ми…“ Исая 64: 6,
Пс. 51: 10, Езекиил 36: 26, 27.“ ЖИ 174
Аз също не знаех какво представлява новорождението и нуждата от него. В своята естествена природа се бях опитвала да се
покорявам на Бога, също като Никодим.
„Този, който се опитва да достигне небето чрез свои собствени
дела като спазва закона, опитва невъзможното. Няма безопастност за
този, който има само една законническа религия, форма на богоподобие. Християнският живот не е видоизменение или подобрение
на старото, но преобразяване на естеството. Той е смърт за аз-а
и греха и напълно нов живот. Тази промяна може да се осъществи
единствено чрез ефективното действие на Святия Дух.“ ЖИ 172
Аз също не познавах нуждата да умрем за себе си и за греха, и
необходимостта Святият Дух да обнови сърцето.
„Голямото бреме на всяка душа трябва да бъде: обновено ли е сърцето ми? Преобразена ли е душата ми? Простени ли са греховете ми

чрез вяра в Христос? Роден ли съм отново?“ 2ИВ 117
„Новорождението е рядка опитност в наши дни. Това е причината, поради която има толкова много объркване в църквите. Много, толкова много, които приемат името на Христос са неосветени и
несвяти. Те са кръстени, но са погребани живи. Аз-ът не е умрял и
затова не са възкръснали за нов живот в Христос.“ 6АБК 1075
„А на ония, които Го приеха, даде сила да станат Божии чада, сиреч,
на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито
от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.“ Йоан 1: 12, 13
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„Старото естество, родено от кръв и плътско желание, не може да
наследи царството на Бога. Старите пътища, унаследените наклонности, предишните навици трябва да се изоставят, защото благодатта не се унаследява. Новорождението се състои в това да имаш нови
мотиви, нови вкусове, нови наклонности. Тези, които са родени за
нов живот чрез Святия Дух, са станали участници в Божественото
естество и във всички свои навици и практики те ще дават доказателство за връзката си с Христос.“ 6АБК 1101
„Истинското обръщане е радикална промяна. Самата насока на
мислене и желанията на сърцето трябва да бъдат обърнати и животът
става отново нов в Христос.“ 4СЦ 17
„Много, които изповядват, че следват Христос, нямат истинска религия. Те не разкриват в живота си плодовете на истинското
обръщане. Те са управлявани от същите навици, от същия дух на
критикарство и себелюбие, който ги е управлявал преди да приемат
Христос.
„Никой, който не познава истинското обръщане, не може да влезе
в Божия град. При истинското обръщане, душата се ражда отново.
Нов дух завладява храма на душата. Започва един нов живот. Христос се разкрива в характера.“ РХ 30.07.1901
„Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; А всичко
е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде
на нас да служим за примирение….“ 2Кор. 5: 17, 18
„Онова, което е било осъдително в характера е изчистено от душата чрез любовта на Исус. Всичкият егоизъм е премахнат, всичката
завист и лошо говорене са изкоренени и в сърцето е извършена
една радикална промяна.“ РХ 22.07.1890

Имай масло в своя съд
„Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които
взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от
тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно
със светилниците си взеха и масло в съдовете си.“ Мат. 25: 1-4
„Двете групи посрещачи представят двете групи, които изповядват, че очакват своя Господ. Те са наречени девици, защото изповядват една чиста вяра. Чрез светилниците е представено Божието
Слово. Маслото е символ на Святия Дух…. В притчата всички девици излизат да посрещнат Младоженеца. Всички имат светилници
и съдове за масло… Но пет са пренебрегнали да напълнят съдовете
си с масло…
За известно време между тях не се забелязва никаква разлика. Така
е и с църквата, която живее преди второто идване на Христос. Всички познават Писанията. Всички са чули вестта за близкото Христово
пришествие и с увереност очакват Неговото явяване… „Ето, младо-

женецът иде, излезте да го посрещнете.“ Мнозина не са готови. Те
не са взели масло в съдовете си заедно със светилниците си. ТЕ са
лишени от Святия Дух.“ ПрХ 406, 408
„По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е
дал от Духа Си.“ 1Йоан 4: 13
„Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.“ Римл. 8: 9
„Bcички имаха светилници, тоест външно подобие на религия ;
но само пет от тях притежаваха вътрешно благочестие. На пет от тях
липсваше маслото на благодатта. Духът на живота в Христос Исус,
Святият Дух, не пребъдваше в техните сърца. Без маслото на благодатта, каква полза има от светилника на религията?“ СД 118
„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища
към смърт.“ Пр. 14:12
„Това е най-голямата измама, която може да обърка човешкия
ум.Тези хора смятат, че са прави, когато грешат. Те са намерени недостатъчни, когато е за винаги твърде късно да бъдат задоволени
нуждите им“ 1СЦ 417
„Готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той
в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.“ Мат. 25:10-12
Аз щях да съм една от тези глупави девици.Живеех и работех за
Бога с искрено сърце, но не знаех, че нямах масло в своя съд.
„Хората, представени чрез неразумните девици не са лицемери. Те уважават истината, застъпвали са се за нея, привлечени са от
нея,но не са се предали на действието на Святия Дух. Не са паднали върху канарата Исус Христос и не са позволили да бъде съкрушено старото им естество….Духът въздейства върху сърцето на човека
според желанието и съласието, присаждаики в него ново естесттво,
но групата на неразумните девици са се задоволили с едно повърхностно дело. Те не познават Бога.“ ПрХ 411
„Сега е времето когато, душите трябва настойчиво да се умоляват
не само да чуят Божието слово, но и без бавене да си осигурят масло
в съдовете, заедно със светилниците. Това масло е Христовата праведност. То представя характера, а характерът не се предава. Никой
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не може да го осигури вместо друг. Всеки трябва да придобие за себе
си характер, изчистен от всяко петно на грях!“ СС 233,234
„Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуди, той ще бъде съд
за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за
всяко добро дело.“ 2Тим.2:21
„Цялото небе очаква проводници, чрез които да излее святото
масло, да донесе радост и благословение на човешките сърца. Ако
всички желаеха да Го приемат, всички щяха да се изпълнят с Неговия
Дух.“ ПрХ 419
„Христовата религия е повече от прощение на греха: тя представлява отнемане на нашите грехове и запълване на вакуума с плодовете
на Святия Дух.“ ПрХ 419,420
„Очистете се вие, които носите съдовете Господни“ Исая 52:11
„Та да ви даде, според богатството на славата Си, да бъдете укрепени мощно чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да
се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в
любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що
е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете
Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се
изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефес. 3:16-19

Облечи сватбената дреха
„Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина
си... А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек,
който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: Приятелю, ти как
си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава
царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете
го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.“ Мат. 22: 2, 11-14
„Когато царят в притчата пита: „Как си влязъл ти тук без сватбарска дреха?“ човекът стои безмълвен. Така ще бъде и в деня на великия
съд. Сега хората могат да извиняват дефектите на характера си,
но в онзи ден, няма да предложат никакво извинение.“ ПрХ 317
„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища
към смърт.“ Пр. 14:12
„Притчата за сватбарската дреха разкрива пред нас урок с изключително голямо значение. Чрез женитбата е представен съюза на
човешкото с божественото; сватбената дреха представя характера,
който трябва да притежават всички, които са счетени за достойни
гости на сватбата.“ ПрХ 307
„Ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая
книга пророчество. Аз, Иоан, съм, който чух и видях, и когато чух
и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше
показал това.“ Откр. 22: 7,8
„Христовата праведност, неговия собствен неопетнен характер е
това, което чрез вяра се придава на всички, които Го приемат като
свой личен Спасител.“ ПрХ 310
„Тази дреха, изтъкана на небесния стан, не съдържа нито една човешка нишка – Христос в Своето човешко естество изработи един
съвършен характер и този характер Той предлага да подари на нас.
„Всичката ни праведност е като мръсни дрипи.“ Всичко, което ние
от себе си можем да направим е омърсено от греха. Но Божият Син
„се яви да отнеме нашите грехове; и в Него няма грях.“ …Чрез Неговото съвършено послушание, Той е направил възможно всяко човешко същество да се покорява на Божиите заповеди. Когато предадем
себе си на Христос, сърцето се свързва с Неговото сърце, волята
се слива с Неговата воля, умът става едно с Неговия ум, мислите
са доведени под Негов контрол. Ние живеем Неговия живот. Ето
какво означава да бъдеш облечен с дрехата на Неговата праведност.“ ПрХ 311, 312
„Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна
ме с мантия на правда като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, и като невяста накичена с украшенията си.“
Исая 61:10
„Бог е направил всичко необходимо, за да стоим съвършени в Неговата благодат, с напълно задоволени нужди, очакващи явлението на
нашия Господ. Готови ли сте? Облекли ли сте сватбената дреха? Тази
дреха никога няма да покрие измама, нечистота, поквара или лицемерие. Очите на Бога са над вас. Той познава мислите и намеренията
на сърцето. Можем да скрием греховете си от очите на хората, но не
можем да скрием нищо от очите на нашия Създател.“ 5СЦ 220
„И тъй, не бойте се от тях, защото няма нищо покрито, което не
ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.“ Мат. 10: 26
„Защото очите Ми са върху всичките им пътища – те не са

скрити от лицето Ми, нито е утаено беззаконието им от очите
Ми.“ Еремия 16:17
„Всички трябва да минат през щателната проверка на великия Цар
и ще бъдат приети само онези, които са облекли дрехата на Христовата праведност.
Праведността е вършене на правото и именно по делата си ще
22 23
бъдат съдени всички. Характерите ни се разкриват чрез това, което
вършим. Делата показват дали вярата е истинска.“ ПрХ 312
„Отнесете се вярно към собствената си душа. Помнете, че Исус
ще представи пред Своя Отец една църква без петно или бръчка или
друго такова нещо.“ 1СЦ 163
„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и
предаде Себе Си за нея, за да я освети и очисти с водно умиване
чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно,
или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.“
Ефес. 5: 25-27
„Бог няма да приеме нищо, освен чистота и святост; едно петно,
една бръчка, един дефект на характера завинаги ще ги лиши от небето с всичката му красота и съкровища.“ 2СЦ 453
Как би могъл Бог да позволи завист, ревност, омраза, горчивина
негодувание или какъвто и да било дефект на характера в небето?
Характерът няма да бъде променен, когато Исус дойде – трябва да
се промени сега.
„Ерусалиме, измий сърцето си от зло, за да можеш да се спасиш.“
Еремия 4:14
„Ако за нас беше възможно да бъдем приети в небето такива, каквито сме, колко от нас биха могли да погледнат Бога? Колко от нас
са облекли сватбената дреха? Колко от нас сме без петно или бръчка
или друго такова нещо?…
„Сега е нашето време за пране и гладене – времето, когато трябва
да изчистим дрехите на характера си в кръвта на Агнето. Йоан казва:
„Ето Божият Агнец, Който отнема греховете на света.“ Йоан 1: 29…
Няма ли да оставим греховете си?“ НМ 356
„Христовата праведност не е наметало, което покрива неизповядан и неизоставен грях. Тя е принцип на живот, който преобразява
характера и направлява поведението. Святостта е пълнота за Бога; тя
е пълно предаване на сърцето и живота за обитаването на небесните
принципи в душата.“ ЖИ 555, 556
„Благодатта на Христос трябва да бъде вплитана във всеки етап от
развитието на характера.“ СЗ 633
„Дори мислите ви трябва да бъдат доведени до послушание на
Божията воля, а чувствата ви – под контрола на разума и религията.
Въображението не ви е дадено, за да му позволявате да се разпалва
и да върши своето, без каквото и да било усилие за обуздаване или
дисциплина. Ако мислите са грешни, чувствата ще бъдат грешни, а
мислите и чувствата, взети заедно, съставляват моралния характер.“
5СЦ 310
„Морално съвършенство се изисква от всички. Никога не
бива да занижаваме стандарта на праведността, за да позволяваме
на унаследените и придобитите наклонности да вършат грях. Имаме
нужда да разберем, че несъвършенството на характера е грях. Всички праведни качества на характера обитават в Бога като съвършено,
хармонично цяло и всеки, който приема Христос като личен Спасител има привилегията да притежава тези качества.“ ПрХ 330

„Морално и духовно съвършенство чрез Христовата благодат
и сила е обещано на всички.“ ДА 478
„Само чрез мъдростта, която Бог дава, можем да изтъчем този
плат. Когато се доверяваме на себе си, вмъкваме в него нишки на
себелюбие и материалът се разваля.“ ВЖ 220
„Праведността на Христос се състои от правилни действия и добри дела от чисти, несебелюбиви мотиви. Една външна праведност,
лишена от вътрешна красота е безполезна.“ 3СЦ 528
„Когато тези, които претендират, че са Божии деца станат христоподобни по характер, те ще са послушни на Божиите заповеди. Тогава Бог може да им се довери да бъдат от онези, които ще съставляват
небесното семейство. Облечени в славните одежди на Христовата
праведност, те имат място на Царското празненство. Те имат право
да се присъединят към измитото в кръвта множество.“ ПрХ 315
„Бялата дреха на Христовата праведност е това, което дава на
грешника достъп до присъствието на небесните ангели.“ 7АБК 920
„Старайте се да ви намери в мир, без петно и безупречни.“
2Петр. 3:14

Бъди горещ християнин
„До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен,
или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те
повърна из устата Си.“ Откр. 3: 14-16
„Лаодикийската вест се отнася до Божия народ, който изповядва,
че вярва в настоящата истина. По-голямата част от него са хладки
последователи.“ 4СЦ 87
Лаодикия не означава „хладък“, но „народ на съд“. Ние живеем
във времето на съда, и когато Бог поглежда към Своята църква,
Той намира мнозинството от нея хладки и желае те да разберат
състоянието си.
Горещите са преживяли новорождението и познават необходи24 25
мостта от ежедневно живеене чрез Духа. Студените знаят, че
не са в спасителна връзка и осъзнават, че са загубени, но хладките
мислят, че са в правилни отношения с Бога, незнаейки, че са изгубени.
„Каква по-голяма измама може да порази човешките същества от
увереността, че са прави, когато всички те грешат. Вестта на верния
Свидетел намира Божия народ в жалка измама, и въпреки това, искрен в тази измама.“ 3СЦ 252, 253
„Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,
а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.“
Откр. 3: 17
„Колко ясно е представено състоянието на онези, които се гордеят
с това, че познават Божието Слово, докато освещаващата Му сила не
е била почувствана в живота им.“ 1ИВ 357
„Ако вътрешният живот на мнозина, които изповядват истината,
се представеше пред тях, те не биха претендирали, че са християни.“
5СЦ 161
„Те могат да викат: „Храмът Господен, храмът Господен сме ние“,
докато сърцата им са изпълнени с несвяти мисли и неправедни дела.
Дворовете на душевния храм може да са убежище на завист, гордост,
страст, лоши подозрения, горчивина и празен формализъм.
Христос гледа със скръб изповядващите се за Негов народ, кои-

то се чувстват богати и пораснали в познанието за истината, и които,въпреки това, са лишени от нея в своя живот и характер.“ НП 349
„Вътрешното действие на благодатта липсва в техните сърца.“
4СЦ 88
СТУДЕНО ХЛАДКО ГОРЕЩО
ХРИСТОС
В ТЕБ
ОТЧАСТИ
АЗ-ЪТ
ИЗЦЯЛО
АЗ-ЪТ
ХРИСТОС
ЧУКА

ПЛЪТСКО ДУХОВНО
НОВОРОЖДЕНИЕ

Пусни Исус в сърцето си
„Ето стоя на вратата и хлопам ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
Откр. 3:20
„Как желае Христос да завладее душевния храм, ако Му позволим! Той е представен като чакащ и чукащ на сърдечната врата. Защо
тогава не влиза? Защото любовта към греха е затворила вратата на
сърцето. Веднага, щом се съгласим да се откажем от греха, да признаем вината си, преградата между душата и Спасителя е премахната.“ 1ИВ 325
„В делото на изкуплението няма принуда. Не се използва никаква
външна сила. Под влиянието на Божия Дух, човек е оставен свободен да избира на кого да служи. В промяната, която настъпва, когато
душата се предаде на Христос, се намира най-висшето чувство на
свобода. Изгонването на греха е дело на самата душа. Наистина,
ние нямаме никаква сила да се освободим от контрола на Сатана, но
когато желаем да бъдем освободени от греха, и в голямата си нужда
викаме за сила извън и над нас самите, силите на душата се напояват
с Божествената енергия на Святия Дух и се покоряват на изискванията на волята в изпълнение на Божията воля.“ ЖИ 466
„Смирете се пред Бога и положете ревностно старание да изпразните храма на душата от всичкия боклук – всичката завист, всичката
ревност, всички подозрения… „Изчиствайте ръцете си, вие грешни и
очиствайте сърцата си вие колебливи“ Яков 4:8.“ 5СЦ 163
„Когато човек е напълно изпразнен от аз-а си, когато всеки фалшив бог е изхвърлен от душата, вакуумът се запълва с вливането на
Христовия Дух.“ СE 287

Купи си злато, бели дрехи и очно масло
„Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се
обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата
на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.“
Откр. 3:18
„Златото, опитано в огъня е вяра, която действа чрез любов.
Само това може да ни доведе до хармония с Бога. Можем да бъдем
активни, можем да вършим много работа, но без любов – такава любов, каквато обитаваше в сърцето на Христос – никога не можем да
бъдем част от небесното семейство.“ ПрХ 158
„Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито
необрязването, но вяра, която действува чрез любов.“ Гал. 5:6
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„Истинската вяра винаги действа чрез любов, тя дава мотивираща
сила.“ РХ 24.01.1893
„Човекът се нуждае от сила извън и над него, която да го възстанови до Божия образ; но това, че се нуждае от Божествена помощ не омаловажава човешкото действие. От страна на човека се
изисква вяра, защото вярата действа чрез любов и очиства душата.“
1ИВ 375
„Бялата одежда е праведността на Христос, която може да
бъде изработена в характера. Чистота на сърцето, чистота на мотивите ще характеризират всеки един, който изпира дрехата си и я
прави бяла в кръвта на Агнето.“ 7АБК 965
„В този живот ние трябва да облечем дрехата на Христовата праведност. Това е единствената ни възможност да оформим характери
за дома, който Христос е приготвил за онези, които се покоряват на
Неговите заповеди.“ ПрХ 319
„Окото е чувствителната съвест, вътрешната светлина на
ума. От неговата правилна преценка на нещата зависи духовното
здраве на цялата душа и цялото същество. Колурият – Божието слово, прави съвестта чувствителна при неговото приложение, защото
то убеждава за грях. Но изострянето на съвестта е необходимо, за да
дойде оздравяването, и за да може зрението да бъде здраво за Божия
слава.“ 7АБК 965
„И тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено но
ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!“ Мат. 6: 22, 23
„В момента, в който погледът се отвърне от Исус, се вижда тъмнина, усеща се тъмнина, защото единствено Исус е светлина, и живот,
и мир, и сигурност – завинаги.“ ЗП 190
„Ако в душата се подхранва и един грях, или в живота се запази
една грешна практика, цялото същество се покварява.“ ЖИ 313
„Води доброто войнствуване, като държиш вярата и имаш
чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата“ 1Тим. 1: 18, 19
„ Когато човек загуби щита на една чиста съвест, той знае, че е
загубил сътрудничеството на небесните ангели. Бог не работи в него.
Друг дух го вдъхновява.“ ТД 240
„Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо
Бога, и спрямо човеците.“ Деян. 24:16
СЪДЕЙСТВАЙ НА БОГА ЗА СВОЕТО СПАСЕНИЕ
Ако осъзнаваме, че сме изгубени, няма нужда да се чувстваме
обезкуражени. Бог има чуден план да ни спаси и да ни даде сила да
живеем осветения живот. Трябва да открием Неговия план и след
това да Му сътрудничим.
„Изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е,
Който действува във вас и да желаете и да вършите Неговата добра
воля.“ Филип. 2: 12, 13
„За да стане Божията благодат наша собствена, трябва да извършим своя дял. Бог не възнамерява да извърши вместо нас нито желанието, нито действието. Той е дал Своята благодат, за да действа
в нас да желаем и да вършим, но никога не замества нашите усилия.
Душите ни трябва да бъдат събудени за да сътрудничат. Святият
Дух действа в нас, за да можем да изработваме собственото си

спасение.“ ВМ 147
Следната схема показва как можем да сътрудничим на Бога.
БОЖИЯТА ЧАСТ НАШАТА ЧАСТ

1. Той ще те привлече. 1. Не се съпротивлявай на
Неговото привличане.
2. Той ще те убеди за грях,
праведност и съд.
2. Признай вината си и нуждата си
от Неговата праведност.
3. Той ще ти даде покаяние. 3. Изповядай и остави греховете
си и Му дай сърцето си.
4. Той ще ти прости, ще те очисти,
пресътвори и освободи, за да
живееш осветения живот.
4. Повярвай и приеми.
5. Той ще живее в теб и ще ти дава
сила.
5. Живей чрез вяра и принасяй
много плод.
Бори се в добрата битка на вярата
6. Той ще осигури изходен път,
когато си изкушаван.
6. Приеми Божия изходен път и Му
се покори.
Внимавай да не паднеш
7. Той ще бъде твой Ходатай, ако
паднеш.
7. Покай се и се върни при него.

Както може би сте забелязали, Божията част винаги е да действа в нашето сърце, докато нашата част е да сътрудничим и да живеем това, което
Той изработва в нас.
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„Човек не може да извърши нищо без Бога, а Бог така е организирал Своите планове, че не може да извърши нищо за възстановяването на човешката раса, без човеците да сътрудничат на Божеството.
Частта, която се изисква да извърши човека, е несравнимо малка, и все пак, в Божия спасителен план точно тази част е нужна,
за да бъде работата успешна.“ ББ 319

Той ще те привлече
„И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при
Себе Си.“ Йоан 12: 32
„Първото и най-важно нещо е да смирим и покорим душата, представяйки нашия Господ Исус Христос като Този, Който носи греха и
прощава греха, правейки Евангелието възможно най-ясно.“ Е 264
„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде
издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него да не погине,
но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него,
но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да
съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“ Йоан 3: 14-17
„И ти ще Го наречеш Исус – Спасител, защото Той е Който ще
спаси людете Си от греховете им.“ Мат. 1:21
„Защото беше угодно на Отец в Него да обитава цялата пълнота,
като въдвори мир чрез кръвта на Неговия кръст, чрез Него да примири всички неща със Себе Си.“ Колос. 1: 19, 20
„Голготският кръст трябва да бъде издигнат високо над хората,

поглъщайки техните умове и концентрирайки мислите им. Тогава
всички духовни способности ще бъдат заредени с божествена сила,
идваща направо от Бога.“ MБ 44
„Ето Божият Агнец, който отнема греха на света!“ Йоан 1:29
„Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път
и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“ Исая 53: 6
„Сам Христос е преживял всички скърби и изкушения, които сполетяват човешките същества. Никога друг, роден от жена не е бил
така свирепо нападан от изкушения. Никога не е имало друг, който
да е носел толкова тежко бреме на греха и болката на света. Никога
не е имало друг, чието съчувствие да е било така всеобхватно и толкова нежно. Споделил всички преживявания на човечеството, Той не
само изпита чувствата на всеки обременен, изкушаван и страдащ, но
и ги съпреживя заедно с него.“ В 78
„Изпитвайки върху самия Себе Си силата на сатанинските изкушения и на човешките страдания и недостатъци, Той щеше да знае
как да помогне на онези, които полагат усилия сами да си помогнат.“
РХ 18.03.1875
„Той беше неопетнен от покварата, странник за греха, и все пак се
молеше, дори често със силен плач и сълзи. Той се молеше за Своите ученици и за Себе Си, като по този начин се идентифицираше с
нашите нужди, с нашите слабости и недостатъци, така характерни за
човечеството.“ 2СЦ 508
„Веднага след като Христос влезе в пустинята на изкушението, лицето Му се промени… Тежестта на греховете на света тегнеше върху
душата Му, и лицето Му изразяваше неизказана скръб, дълбока болка,
която падналия човек никога не бе изпитвал. Той почувства непреодолимата вълна от скръб, която заливаше света. Почувства силата на
задоволявания апетит и несвятата страст които владееха света и които
бяха причинили на човека неизразимо страдание.“ 1ИВ 271
„Ако Сатана бе склонил Христос да се поддаде на едно единствено изкушение, ако би Го довел чрез едно действие или дори мисъл
да опетни Своята съвършена чистота, принцът на тъмнината щеше
да триумфира над Гаранта на човека, щеше да спечели цялото човешко семейство за себе си. Но докато Сатана можеше да причинява
страдания, той не можеше да покварява. Той можеше да причинява
агония, но не и осквернение. Той направи живота на Христос една
дълга поредица от конфликти и изпитания.“ ПЦ 701
„Това, което Бог беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще пострада, така го изпълни.“
Деян. 3:18 (ревиз. изд.)
„По време на тридесетгодишния Му живот на земята, сърцето
Му се измъчваше от невероятна болка. Пътят от яслата до Голгота премина под сянката на скръб и мъка. Той беше човек на скърби
и запознат с мъката, понасящ такава сърдечна болка, каквато никой
човешки език не може да опише… Мразейки греха със съвършена
омраза, Той въпреки това събра в душата Си греховете на целия свят.
Без да е виновен – понесе наказанието на виновните. Невинен – но
Той предложи Себе Си като заместник на грешника. Вината за всеки
грях тежеше със своята тежест върху душата на Спасителя на света.
Лошите мисли, лошите думи, лошите дела на всеки син и дъщеря на Адам викаха за възмездие към Него, защото той стана
заместник на човека. Въпреки, че вината за греха не беше Негова,
духът Му бе разкъсан и смазан от греховете на човеците и Този, Който не познаваше никакъв грях стана грях за нас, за да можем ние да

станем Божията правда в Него.
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„Доброволно нашият божествен Заместник изложи душата Си на
меча на справедливостта, за да не погинем ние, но да имаме вечен
живот.“ 1ИВ 322
„Защото Той направи Него грях за нас, Който грях не е знаел, за
да бъдем ние направени правдата пред Бога в Него.“ 2Кор. 5: 21
„Той сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото,
като сме умрели за греховете, да живеем за правдата с Чиято рана вие
оздравяхте.“ 1Петр. 2: 24
„В последните Си часове, докато висеше на кръста, Христос преживя в пълна степен това, което човекът трябва да преживее, когато
се бори с греха. Той почувства ужасните последици от престъпването на Божия закон, защото неправдата на целия свят лежеше върху
Него.“ 5АБК 1082
„Сатана със своите свирепи изкушения измъчваше сърцето на
Исус. Спасителят не можеще да вижда през входа на гробницата.
Надеждата не представи пред Него излизането Му от гроба като победител, нито Му каза, че Отец е приел жертвата. Той се страхуваше
, че грехът беше толкова оскърбителен за Бога, че тяхната раздяла
щеше да бъде вечна. Христос изпита болката, която ще почувства
грешникът, когато милостта няма повече да се застъпва за виновната
раса. Чувството за грях, довело гнева на Отца върху Него като заместник на човека беше това, което направи чашата, която изпи толкова
горчива и разби сърцето на Божият Син.“ ЖИ 753
„Чрез угнетителен съд биде грабнат а кой от Неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?“
Исая 53:8
„Той беше угнетяван, но смири Себе Си, и не отвори устата Си
както агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не
издава глас, така Той не отвори устата Си.“ Исая 53:7
„Той наистина понесе печалта ни,и със скърбите ни се натовари
а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той
беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония, на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с
Неговите рани ние се изцелихме.“ Исая 53:4,5
„Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за
неправедните, за да ни заведе при Бога.“ 1Петр. 3:18
„И сега Господ на славата умираше, откупът за човешката раса.
Като отдаде скъпоценния си живот, Христос не бе подкрепен от триумфираща радост. Всичко, което чувстваше, бе подтискаща тъмнина. Не ужасът от смъртта беше това, което тежеше върху Него. Не
болката и позорът на кръста причиняваха неизразимата Му агония.
Христос беше принцът на страдалците, но Неговото страдание беше
породено от чувството за злотворството на греха, от знанието, че
чрез фамилиарничене със злото, човекът бе станал сляп за неговата чудовищност. Христос видя колко дълбоко бе влиянието на греха
над човешкото сърце, колко малко ще са онези, които желаят да се
освободят от неговата власт.. Той знаеше, че без помощ от Бога, човечеството трябва да загине и видя множества, погиващи близо до
изобилната помощ.“ ЖИ 752, 753
„Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“ Лука 19: 10
„Докато грешникът е още далече от Бащиния дом, пропилявайки

богатството си в чужда страна, Бащиното сърце копнее за него, и
всеки копнеж, събуден в душата да се върне при Бога е нежното умоляване на Неговия Дух, Който увещава, умолява и привлича скитника към любящото сърце на неговия Баща.“ ПХ 54
„Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся
овцете Си и ще ги подиря. Както овчарят дири стадото си в деня,
когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря
овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати
в облачния и мрачен ден.“ Езекиил 34: 11, 12
„В притчата, овчарят излиза да потърси една овца – най-маловажната. По същия начин, ако имаше само една изгубена душа, Христос
би умрял за нея.
Овцата, която се е отклонила от стадото е най-безпомощното от
всички създания. Тя трябва да бъде потърсена от овчаря, защото не
може да намери обратния път. Така е и с душата, която се е отклонила от Бога, тя е толкова безпомощна, колкото изгубената овца и ако
Божествената любов не бе дошла да я спаси, тя никога не би могла да
намери своя път към Бога.“ ПрХ 187
„Чрез сила, невидима като вятъра, Христос постоянно действа
върху сърцето. Малко по малко може би незабележимо за човека в
душата се отпечатват впечатления, които я привличат към Христос.
Те могат да се появят и чрез размишления за Него, чрез четене на
Библията или чрез слушане на словото от жив проповедник. Внезапно, когато Духът дойде с по-директен апел, душата с радост се
предава на Исус. Мнозина наричат това внезапно обръщане, но то е
резултат от дългото умоляване на Божия Дух – един търпелив, продължителен процес.“ ЖИ 172
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Не се съпротивлявай на Неговото привличане
„Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища;
Защото Аз съм Бог, и няма друг.“ Исая 45: 22
„Внимавайте да не презрете този, Който говори.“ Евр. 12: 25
„Приклонете ухото си и дойдете при Мене, послушайте, и душата
ви ще живее.“ Исая 55:3
„Пътят е направен ясен за всички онези, които избират да чуят,
да се покаят и да вярват. Цялото небе чака сътрудничеството на
грешника и единствената бариера, която стои на пътя му е такава, че само той може да я премахне – неговата собствена воля.
Той трябва да се предаде на Божията воля и чрез покаяние и вяра
да дойде при Бога за спасение. Никой няма да бъде насилен против волята му. Христос привлича, но никога не принуждава.“
РХ 24.03.1896
„Аз те възлюбих с вечна любов, затова с любяща доброта те привлякох.“ Еремия 31: 3
„Най-първата стъпка към приближаването при Бога е да опознаем и да повярваме в любовта, която Той изпитва към нас, защото
именно чрез привличането на Неговата любов ние сме доведени при
Него.“ МБ 104, 105
Има хора, които никога не са познали една любяща, изпълнена с
доверие връзка със своя баща. Те имат нужда да разберат, че нашият небесен Баща копнее да ги прегърне със своята прощаваща
любов.
„Светлината, излъчваща се от кръста разкрива любовта на Бога.
Тя ни привлича към Него. Ако не се съпротивляваме на това привличане, ще бъдем доведени до подножието на кръста в покаяние за

греховете, които са разпънали Спасителя. Тогава Божият Дух чрез
вяра поражда нов живот в душата. Мислите и желанията са доведени
в послушание на Христовата воля. Сърцето и ума са сътворени наново по образа на Този, който действа в нас, за да покори всички неща
на Себе Си.“ ЖИ 175, 176
„Всеки, който се предаде да бъде изкупен, ще бъде освободен от
Христос от ямата на покварата и тръните на греха.
Отчаяна душо, бъди насърчена, дори и да си вършила грехове. Не
мисли, че вероятно Бог ще прости прегрешенията ти и ще ти позволи
да дойдеш в Неговото присъствие. Бог е направил първата крачка. Докато ти се бунтуваше против Него, той тръгна да те търси. С
нежното сърце на пастир, Той остави деветдесетте и девет и отиде
сред пустошта да намери тази, която бе изгубена. Смазаната и наранена душа, готова да загине, Той обгръща в своите любящи ръце и
радостно я носи при стадото, на сигурно място.“ ПрХ 188
„Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение.“ Евр. 2:3
Ако не осъзнаем изгубеното си състояние, лесно ще пренебрегнем
това велико спасение. Глупавите девици, Никодим, хладките и аз
– всички мислехме, че сме в спасителна връзка и затова пренебрегнахме да изучаваме и да разберем истинското си състояние.
„Само по един начин можем да придобием истинско познание за
себе си. Трябва да гледаме Христос! Невежеството по отношение на
Него е това, което прави човеците толкова възвисени в своята собствена праведност. Когато размишляваме за Неговата чистота и съвършенство, ние ще видим себе си изгубени и безнадеждни, облечени в
дрехите на собствената си правда като всеки друг грешник. Ще разберем, че ако някога бъдем спасени, това няма да стане чрез нашата
собствена доброта, но чрез Божията безгранична благодат.“ ПрХ 159

Той ще те убеди за грях, за правда и за съд
„И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба“ Йоан 16: 8
„Чрез действието на Святия Дух ние сме убеждавни за грях и чувстваме нуждата си от прощение. Никой, освен разкаялите се не е
простен, но Божията благодат е, която води сърцето до покаяние. Той
познава нашите слабости и немощи, и ще ни помогне.“ 1ИВ 353
„Да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение
на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.“
Деян. 26: 18
„Бог не изпраща вести, за да ласкае грешника. Той не предава
никакви вести на мир, за да приспи неосветените във фатална сигурност. Той полага тежко бреме върху съвестта на престъпника и
пронизва душата със стрели на осъждане. Ангелите служители представят пред него страшните Божии присъди, за да задълбочат чувството му на нужда и да събудят вика: „Какво трябва да направя, за
да бъда спасен?““ ЖИ 104

Признай вината си и нуждата си от Неговата праведност
„Върни се, отстъпнице Израил, казва Господ аз няма да направя
да ви нападне гневът Ми защото съм милостив, казва Господ, и не ще
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пазя гняв за винаги. Само признай беззаконието си, че си станала
престъпница против Господа своя Бог.“ Еремия 3: 12,13
„Бог ни разкрива нашата вина, за да можем да прибегнем при

Христос и чрез Него да бъдем освободени от робството на греха.“
МБ 10
„Виновните знаят точно кои грехове да изповядат, за да може душата им да бъде чиста пред Бога. Сега Исус им дава възможност да
се изповядат и да се покаят с дълбоко смирение.“ 1СЦ 156
„Онези, които не са смирили душите си пред Бога, изповядвайки вината си, не са изпълнили още първото условие за приемане.“ ПХ 37, 38
„Духът на себеоправдание произлиза от бащата на лъжата; на
него се бяха отдали нашите първи родители, веднага щом като се
поддадоха на влиянието на Сатана и той се е проявявал от всички
синове и дъщери на Адам. Вместо смирено да изповядат греховете
си, те се опитват да се защитят, като хвърлят вината върху другите,
върху обстоятелствата или върху Бога.“ ПП 58
Нормално е необновеният човек да обвинява другите за своите
грехове, нетърпение, раздразнение, негодувание, гняв и каквито и да
било други грешни чувства, които изпитва, но докато той не поеме
отговорността за тези грехове, Бог не може да изработи в него
истинско покаяние и да му даде победа.
„Единствената причина, поради която грехът ни не е простен, е
че не сме признали пред Този, Когото сме наранили с престъпленията си, когото сме проболи с греховете си, че сме съгрешили и че се
нуждаем от милост. Изповедта, която е изливане на най-съкровеното
в душата, ще намери път към сърцето на безкрайното състрадание.“
1ИВ 326
„Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, спасява
ония, които са с разкаян дух.“ Пс. 34: 18
„Елате при Христос такива, каквито сте и разсъждавайте за Неговата любов, докато твърдото ви сърце се съкруши.“ Сърце съкрушено и разкаяно, о Боже, Ти няма да презреш…“ Силата, произлизаща
от Исус е тази, която укрепва намеренията на сърцето да се отвърне
от греха и да се прилепи към това, което е истина. Христовата сила е,
която прави покаянието искрено и истинско.“ РХ 03.09.1901

Той ще ти даде покаяние
„Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да
даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.“ Деян. 5: 31
„Чрез проявлението на Неговата любов, чрез умоляването на Неговия Дух, Той води човеците към покаяние, защото покаянието е
дар от Бога и тези, на които Той прощава, първо ги прави да се покаят.“ 1ИВ 324
„А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излея дух
на благодат и на моление. И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него както плаче някой за едничкия си син, и
ще скърбят горчиво за Него, както скърби някой за първородния си.“
Зах. 12: 10
„Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.“ Мат. 5: 4
„Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не
причинява разкаяние но светската скръб докарва смърт.“ 2Кор. 7: 10
„Ние често скърбим, защото лошите ни дела водят след себе си
неприятни последици за нас самите; но това не е покаяние. Истинската скръб за греха е резултат от действието на Святия Дух. Духът разкрива неблагодарността на сърцето, което е пренебрегнало
и наскърбило Спасителя, и ни води до покаяние при подножието на
кръста. Чрез всеки грях Исус отново е нараняван и когато погледнем
към Този, Когото сме проболи, ние скърбим за греховете, които са

Му причинили дълбока болка. Такава скръб ще доведе до изоставяне
на греха.“ ЖИ 300
„Истинското покаяние ще накара човека да понесе сам вината си
и да я признае без измама и лицемериие.“ ПХ 40
„Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе не съм вече достоен да се наричам твой син;
направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща
си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“ Лука 15: 18-20
„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си
та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си
пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще
изцеля земята им.“ 2Лет. 7: 14
„Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си,
нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, и към нашия
Бог, защото Той ще прощава щедро.“ Исая 55: 7

Изповядай и остави греховете си, и дай сърцето си на Него
„Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и оставя ще намери милост.“ Пр. 28: 13
„Веднага щом се съгласим да се откажем от греха, да признаем
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вината си, бариерата между душата и Спасителя е премахната.“
1ИВ 325
„Христос може да спасява съвършено всички, които идват при
Него чрез вяра. Той ще ги очисти от всяко петно, ако Му позволят. Но ако се държат за греховете си, не е възможно да бъдат спасени; защото Христовата праведност не покрива неизповядан грях.“
7АБК 931
„Не можем да посрещнем Христос в мир и с един грях, за който
не сме се покаяли и изоставили.“ РХ 17.03.1891
„Покаянието включва скръб за греха и отвръщане от него. Не можем да отхвърлим греха, докато не видим неговата греховност; ако
не се отвърнем от него в сърцето си, няма да има никаква промяна в
живота.“ ПХ 23
„Има много, които се опитват да се реформират като коригират
този или онзи лош навик и се надяват по този начин да станат християни, но те започват от погрешното място. Нашата първа работа е
със сърцето.“ ПрХ 97
„Сине мой, дай сърцето си на Мене.“ Пр. 23: 26
„Цялото сърце трябва да бъде предадено на Бога, иначе промяната, чрез която ще бъдем възстановени по Негово подобие
никога няма да може да бъде извършена в нас. По естество ние
сме отчуждени от Бога. Святият Дух описва нашето състояние с
думи като: „мъртви в престъпления и грехове“, „цялата глава е болна
и цялото сърце изнемощяло“, „няма здраво място в него.“ Ние сме
държани здраво в примката на Сатана, „пленени от него по неговата
воля.“ Бог желае да ни излекува, да ни освободи, но тъй като това
изисква пълна промяна, обновяване на цялото ни естество, ние трябва напълно да Му се предадем.
Битката против аз-а е най-голямата битка, която някога се е водила. Предаването на аз-а, покоряването на всичко на волята на Бога,
изисква борба, но душата трябва да се предаде на Бога, преди да
може да бъде възстановена в святост.“ ПХ 43
„Съблечете старото си естество, което принадлежи на предишния
ви начин на живот и е покварено чрез измамни страсти, и се обновете

в духа на вашите умове, и облечете новото естество, създадено по
подобие на Бога в истинска праведност и святост.“ Ефес. 4: 22-24
(ревиз. изд.)
„Християнският живот не е видоизменение или подобрение на
старото, но преобразяване на естеството. Настъпва смърт за аз-а и
греха и напълно нов живот.“ ЖИ 172
Какво означава да бъдеш мъртъв за аз-а и за греха и да имаш нов
живот. Ако сте мъртви за аз-а и греха вие сте предали правото си
на егоизъм и светски удоволствия. Вие сте се отказали също и от
правото си да използвате методите на Сатана, когато воювате
във вашите битки. Той иска да ви предиизвика да проявите нетърпение, раздразнение, гняв, завист, ревност, сладострастие, омраза,
горчивина или бунт, но вие можете да използвате Божиите методи на любов и прощение.
„Така и вие трябва да считате себе си мъртви за греха и живи за
Бога в Христа Исуса.“ Римл. 6: 11 (ревиз. изд)
„Посвещението трябва да бъде пълно. Бог няма да приеме никакви резерви, никаква раздвоена жертва, никакъв идол. Всички трябва
да умрат за аз-а и за света.“ НП 308
„Така и вие считайте себе си наистина мъртви към греха, но
живи към Бога в Христа Исуса.“ Римл. 6: 11
Когато сте мъртви за аз-а и живи за Бога, и Му се предадете,
Той ще ви даде любовта, която ви е нужна, за да се отнасяте търпеливо и мило към другите, да обичате враговете си; да правите
добро на онези, които ви мразят и злоупотребяват с вас, и да прощавате веднага, щом някой ви причини зло.
„Но вие казвате: „Това предаване на всички мои идоли ще разбие сърцето ми.“ Това отказване от всичко заради Бога е представено
с падането ни и разбиването ни на Скалата. Тогава се откажете от
всичко заради Него, защото ако не се разбиете, сте без стойност.“
1ИВ 330
„Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно,
Боже, Ти няма да презреш.“ Пс. 51: 17
„Когато предадете себе си напълно на Бога, когато паднете напълно разбити върху Исус, ще бъдете възнаградени с победа – радостта,
която никога не сте преживявали.“ 4СЦ 220
„Не бива да се отнасяме несериозно с Бога; Христос не приема
разделена служба. Той изисква всичко. Не можем да задържим нищо.
Той те е изкупил с безкрайна цена и изисква да Му предадем всичко,
което имаме като доброволна жертва.“ 4СЦ 214
„Който от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой
ученик.“ Лука 14: 33
„Бог няма да живее в едно разделено сърце и да царува от
разделен трон. Всеки идол, който владее нашата привързаност
и я отклонява от Бога на любовта, трябва да бъде детрониран.“
ЗП 63
„Той изисква всичко. Когато сме решили да приемем Неговия
призив и да се откажем от всичко, тогава, и не по-рано Той ще ни
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обгърне в Своите обятия на милост. Но от какво се отказваме, когато
Му даваме всичко? От една замърсена от грях душа, която Исус да
изцери, да очисти чрез Своята милост и да спаси от смърт чрез несравнимата Си любов.“ 1СЦ 160
„Господ не може да изчисти душата, ако цялото същество не се
предаде на действието на Святия Дух.“ РХ 27.02.1900

„Смирете се пред Бога и положете сериозно усилие да изпразните храма на душата от всичкия боклук, от всички злини, всяка
ревност и подозрение, от всяко критикарство. „Измивайте ръцете си,
вие грешници, и очиствайте сърцата си, вие раздвоени.““ 5СЦ 163
„При мнозина аз-ът е толкова голям, винаги борещ се за надмощие. Това са тези, които изповядват, че са последователи на Исус
Христос, които никога не са умрели за аз-а. Те никога не са паднали
върху Скалата и не са се разбили. Докато това не стане, те ще живеят
за себе си, и ако умрат такива, каквито са, ще бъде завинаги твърде
късно, за да могат неправдите им да бъдат поправени.“ ОХВ 284
„Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Иеова. Покайте се и обърнете се от всичките
си престъпления, та да ви не погуби беззаконието. Отхвърлете от
себе си всичките престъпления, с които беззаконствувахте, и направете си ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев?“
Езекиил 18: 30, 31

Той ще ти прости, ще те очисти, възстанови и освободи,
за да живееш осветения живот
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни
прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ 1Йоан 1: 9
„Кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки
грях.“ 1Йоан 1: 7
„В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота.“ Зах.13:1
„Когато войникът прободе ребрата на Исус, докато висеше на
кръста, от там изтекоха два различни потока-единият от кръв, а
другият от вода. Кръвта трябваше да измие греховете на онези, които щяха да повярват в Неговото име, а водата представяше онази
жива вода , която се получава от Исус, за да даде живот на вярващия.“ РП 209
„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили,
но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и
обновяването на Святия Дух, Когото изля изобилно върху нас
чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния
живот. Вярно е това слово.“ Тит 3:5-8
„Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,
не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а
роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите
отново.“ Йоан 3:5-7
„Без новорождение, чрез вяра в Неговата кръв, няма прощение за
греховете, нито сигурност за всяка погиваща душа.“ ПрХ 113
„Всички измивания и попръсквания, наредени от церемониалния
закон, бяха уроци от притчите, които посочваха нуждата от едно
дело на обновление дълбоко в нас за очистването на душата, мъртва
в престъпления и грехове, а също и за нуждата от освещаващата сила
на Святия Дух.“ 4АБК 1176
„Човешката природа няма никаква сила да се възстанови сама. Тя
не е склонна да върви нагоре към божественото, а надолу, към сатанинското. Христос е единствената ни надежда.“ ПП 73
„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето
друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим“ Деян 4:12
„Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само

чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта.“ 1Йоан 5:6
„Но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса
Христа и в Духа на нашия Бог.“ 1Кор.6:11
„В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на
прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.“ Еф.1:7
„Докато прощава, благодатта на Христос очиства и приготвя човеците за едно свято небе.“ ЗП 336
„Прощението има много по-широко значение,отколкото мнозина предполагат…. Божието прощение не е просто един съдебен акт, чрез койтоТой ни освобождава от осъждане.То не е само
прощение за греха, но и възстановяване от греха. То е избликът
на спасяващата любов,която преобразява сърцето.Давид имаше
правилно разбиране за прощението, когато се молеше:“Сътвори в
мен чисто сърце, о, Боже, и обнови прав дух вътре в мен.“ МБ 114
„Никой, освен Бог не може да смири гордостта на човешкото сърце. Ние не можем да спасим себе си. Не можем да възстановим себе
си… Какво е оправдание чрез вяра? Това е Божието дело в полагане
на човешката слава в прахта и извършване за човека това, което не е
по силите му да извърши за себе си.“ СС 456
„Когато грешникът, привлечен от силата на Христос приближи
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издигнатия кръст и се простре пред него, той става ново създание.
Дава му се ново сърце.Той става ново създание в Христос Исус. Святостта открива, че няма какво повече да изисква. Сам Бог „оправдава
този, който вярва в Исус.“ Римл. 3:26.“ ПрХ 163
„Той ще пробуди съвестта ви, ще обнови сърцето ви, ще освети
чувствата ви, ще очисти мислите ви, и ще приведе в действие за Него
всички ваши сили.Всяка подбуда и всяка мисъл ще бъде пленена от
Исус Христос.“ 7АБК 909
„Затова, ако някой е в Христа, той е ново създание; старите неща преминаха; ето, всички неща станаха нови. А всичко
е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос.“
2Кор.5:17,18
„Защото Отец благоволи в Него да обитава цялата пълнота, и като
въдвори мир чрез кръвта на Неговия кръст, чрез Него примири всичко със Себе Си.“ Колос.1:19,20
„И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да
влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил
за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра,
със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.“
Евр. 10:19-22
„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като
отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще
вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията
Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.“ Езекиил 36:25-27
„Чрез изкупителната кръв на Христос, грешникът е свободен от
робство и осъждане; чрез съвършенството на безгрешния Заместник
и Гарант, той може да тича в пътя на смирено послушание към всички Божии заповеди.Без Христос, той е под осъждането на закона,
оставащ завинаги грешник, но чрез вяра в Христос, става праведен
пред Бога.“ 1ИВ 330
„Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му,
ще се избавим от Божия гняв чрез Него.“ Римл. 5:9

„Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то
колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе
Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела,
за да служите на живия Бог!“ Евр.9:13,14
„Оправданието означава, че съвестта, очистена от мъртви
дела е поставена там, където може да получи благословенията
на освещението.“ 7АБК 908
„Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога,
заплатата, която получавате е освещение, и неговия край – вечен
живот. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот
в Христа Исуса, нашия Господ.“ Римл.6:22,23 (ревиз. изд.)
„Приемането на този дар ще изкорени от сърцето всичкия егоизъм
и ще преобрази неговия притежател по образа на Този, Който пребъдва в сърцето чрез вяра.“ РХ 22.05.1894
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами
вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.
Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри
дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ Ефес.2:8-10
„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй
щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято
рана вие оздравяхте.“ 1Петр.2:24
„И докато не можем да претендираме за съвършенство на плътта, ние можем да имаме християнско съвършенство на душата. Чрез
жертвата, направена заради нас, греховете ни могат да бъдат съвършено простени…..Когато се предадем на Бога изцяло, и напълно
вярваме, кръвта на Христос ни очиства от всеки грях.Съвестта може
да бъде освободена от осъждане. Чрез вяра в Неговата кръв, всички
могат да бъдат направени съвършени в Христос Исус.“ 2ИВ 32
„Защото, „ако някой е в Христос, той е ново създание - старите
неща преминаха, ето всички неща станаха нови.“Това, което е било
осъдително в характера е изчистено от душата чрез любовта на Исус.
Всичкият егоизъм е премахнат, всичката завист, всичкото лошо
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говорене е изкоренено и едно радикално преобразяване е извършено в сърцето.“ РХ 22.07.1890
„Да имам ново сърце е да имам нов ум, нови цели, нови подбуди.
Кой е белегът на едно ново сърце? - Промененият живот. Има ежедневно, ежечастно умиране за егоизма и гордостта.“ ВМ 72
„И вас, които бяхте някога отстранени и врагове в своя ум чрез
злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му
тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от
благовестието, което сте чули.“ Колос.1: 21-23
„Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже
то е силата на Бога за спасение на всеки, който вярва;… Защото
в него се открива правдата на Бога чрез вяра към вяра, както е
писано: „Праведният от вяра ще живее.““ Римл.1:16,17
„Оправдание означава спасяване на една душа от смърт,за да
може да придобие освещение и чрез освещението, живота на небето.“ 7АБК 908
„Сега като сте освободени от греха и сте станали слуги на
Бога, отплатата, която получавате е освещение и неговия резултат – вечен живот.“ Римл. 6:22 (ревиз. изд.)
„Какво е освещение?Това е да дадеш себе си изцяло и без резерва – душа,тяло и дух –на Бога, да се отнасяш справедливо, да обичаш
Бога, без да зачиташ аз-а си и себелюбието си, да бъдеш с небесен
ум, чист, неегоистичен, свят и без петно и бръчка.“ НП 212
„Но сега като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога,
имате за плод това, чеотивате към святост и нейната сетнина
– вечен живот. , която получавате е освещение, и неговия край
–вечен живот.“ Римл.6:22
„Освещението е състояние на святост, отвън и отвътре, да бъдеш свят и без резерва Господен, не формално, но наистина.Всяка
нечистота на мисълта, всяка похотлива страст отделя душатта от
Бога; защото Христос никога не може да наметне със Своята дреха на праведност един грешник, за да скрие неговата уродливост.“
НП 214
“Праведността на Христос не е наметало, което да покрие неизповядан и неизоставен грях; тя е принцип на живота, който
преобразява характера и контролира поведението. Святостта е
пълнота за Бога; тя е пълното предаване на сърцето и живота за
обитаването на небесните принципи.“ ЖИ 555, 556
„Благодарение, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие сте се покорили от сърце на оня образец на учение, който ви бе предаден, и
освободени от греха, станахте слуги на правдата. По човешки говоря поради немощта на вашето естество. Защото както сте предавали
частите си за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва
още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.“ Римл.6:17-19
„Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти в
незнанието си; но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;“ 1Петр.1:14,15
„Святостта на сърцето и чистотата на живота беше великят предмет на Христовото учение.“ 2СЦ 445
„Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост.“
1Сол.4:7

„Съвършенство, святост, нищо по-малко от това не би им дало успех в изпълнение на принципите, които Той им е дал. Без тази святост,
човешкото сърце е себелюбиво, грешно и порочно.“ РХ 5.05.1885
„И тъй, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ вашият
Бог.“ Лев. 20:7
„Търсете мир с всички човеци и онова освещение, без което никой
човек не ще види Господа.“ Евр.12:14
„Святостта на сърцето ще произведе действия. Именно липсата
на духовност, на святост води към неправедни действия, към завист,
омраза, ревност, лоши подозрения и всеки омразен и отвратителен
грях.“ 2СЦ 445
„Какво изисква Господ от Своето изкупено с кръв наследство?
– Освещение на цялото същество – чистота, като чистотата на Христос, съвършено съобразяване с волята на Бога… В святия град не
може да влезе нищо, което осквернява и лъже.“ СД 348
„Той ни е избрал преди основаването на света, за да бъдем святи и
без недостатък пред Него в любов.“ Ефес.1:4
„Святостта не е екстаз – тя е пълно предаване на волята на Бога,
тя е да живееш чрез всяко слово, което идва от устата на Бога; тя е
да вършиш волята на нашия Небесен Баща; тя е да се доверяваш
на Бога, в тъмнина както и в светлина; тя е да ходиш с вяра, а не с
виждане; тя е да се облягаш на Бога с безрезервно доверие и да си
почиваш в Неговата любов.“ ДА 51
Това е делото на цял един живот – да държим себе си напълно
предадени на Бога и да ходим в Неговата воля.
„Истинското освещение….е нищо по-малко от ежедневно умиране за аз-а и ежедневно съобразяване с волята на Бога.“ 4СЦ 299
„Истинското освещение е нищо повече или по-малко от това да
обичаш Бога с цяло сърце, да ходиш в Неговите заповеди и повеле44 45
ния без недостатък. Освещението не е емоция, но прнцип, с небесен приоизход, който довежда всички страсти и желания под
контрола на Божия Дух; и това дело се извършва чрез нашия
Господ и Спасител.“ ВД 87
„Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и
предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без
петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.“ Ефес.5:25-27
„И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе
си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенствуваме
светостта в страха от Бога.“ 2Кор.7:1
„Освещение – колко ли хора разбират неговото пълно значение…
Истинският християнин придобива една опитност, която има за резултат святост. Той е без петно от вина върху съвестта си, и без следа
от поквара върху душата….Волята на Бога е станала негова воля,
чиста, възвишана, пречистена и осветена.Лицето му разкрива светлината на небето. Тялото му е подобаващ храм за Святия Дух. Святостта краси неговия характер.“ 7АБК 909
„Без тази святост, човешкото сърце е себелюбиво,грешно и порочно.Святостта ще направи своя притежател плодоносен и изобилващ във всички добри дела.“ РХ 5.05.1885
„Ако пребъдваме в Христос, ако любовта на Бога оживее в сърцето, нашите чувства, нашите мисли, нашите действия ще бъдат в
хармония с волята на Бога.“ ДА 563

„Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети
напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви
без недостатък, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“
1Сол. 5:23,24

Вярвай и приеми
„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде
издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него да не погине,
но да има вечен живот.“ Йоан 3:14,15
„Вие сте изповядали греховете си, и сте ги отхвърлили в сърцето
си. Решили сте да предадете себе си на Бога. Сега отидете при Него и
Го помолете да измие греховете ви и да ви даде ново сърце. След това
повярвайте, че Той прави това, защото е обещал.“ ПХ 49, 50
„Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да
бъде светът спасен чрез Него.“ Йоан 3:17
„Фаталните резултати от греха могат да бъдат премахнати само
чрез средствата, които Бог е осигурил. Израилтяните спасяваха живота си като поглеждаха към издигнатата змия. Този поглед предполагаше вяра. Те оставаха живи, защото вярваха в Божието Слово
и се доверяваха на средствата, осигурени за тяхното възстановяване.
По същия начин грешникът може да погледне към Христос и да живее.“ ПП 431
„Ето, Божият Агнец, който отнема греха на света.“ Йоан 1:29
„Чрез кръста грешникът бе измъкнат от крепостта на греха, от съюза на злото и при всяко приближаване при кръста, сърцето му се
смегчава и той извиква в покаяние: „Моите грехове разпънаха Сина
на Бога.“ При кръста, той оставя своите грехове и чрез благодатта на Христос характерът му бива преобразен. Спасителят вдига
грешника от праха и го поставя под ръководството на Святия Дух.
Когато грешникът гледа към Спасителя, намира надежда, сигурност
и радост. Вярата се хваща за Христос в любов. Вярата действа чрез
любов и очиства душата.“ 1ИВ 349
„Божията благодат чака да бъде изискана от всяка болна от греха
душа. Тя ще излекува всяка духовна болест. Чрез нея сърцата могат
да бъдат очистени от всяко петно. Тя е лекарството на Евангелието
за всеки, който вярва.“ НМ 34
„Много от израилтяните не видяха никаква надежда в лекарството, което Небето беше определило. Мъртвите и умиращите бяха навсякъде около тях и те знаеха, че без божествена помощ, собствената
им участ беше решена, но продължаваха да оплакват своите рани,
своите болки, своята сигурна смърт, докато силата им ги напускаше
и очите им ставаха безжизнени, когато можеха да получат мигновено
изцеление.“ ПП 432
„Исус обича да идваме при Него такива, каквито сме – грешни,
безпомощни, зависими. Можеш да дойдеш при Него с цялата си слабост, безразсъдство и греховност и да паднеш при нозете Му в покаяние. Той се прославя в това да ни обгърне с ръцете на Своята любов
и да превърже раните ни, да ни очисти от всяка нечистота.
„Това е мястото, където хиляди се провалят; те не вярват, че
Исус им прощава лично, индивидуално. Те не вярват на думите
Му. Привилегия е за всички, които изпълнят условията, да знаят за
себе си, че прощението се дава даром за всеки грях….Никой не е
толкова грешен, че да не намери сила, чистота и праведност в Исус,
Който умря за него. Той чака да снеме от тях мръсните, изцапани с
грях дрехи и да ги облече с белите дрехи на праведността. Той ги

кани да живеят, а не да умрат.“ ПХ 52, 53
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„Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви
като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено,
ще станат като вълна.“ Исая 1: 18
„Докато грешникът не може да спаси себе си, има още нещо, което
да направи, за да постигне спасението. „Оня, който идва при Мене,
казва Христос, никак няма да го изпъдя.“ Но ние трябва да дойдем
при Него; и когато се покаем за греховете си, трябва да вярваме, че
Той ни приема и ни прощава. Вярата е Божи дар, но властта да я
упражняваме е наша. Вярата е ръката, с която душата се хваща за
божественото предложение на благодат и милост.“ ПП 431
„А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда
при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава ония,
които усърдно Го търсят.“ Евр. 11:6
„През всички епохи, във всеки народ онези, които вярват, че
Исус може и ще ги спаси лично от греха са Божиите избрани; те
са Неговото специално съкровище. Те се покоряват на волята Му
и излизат от света и се отделят от всяка нечиста мисъл и несвята
практика. Тъжен е фактът, че голямата част от изповядващите се за
Божи народ са нямали вяра в Христос като техен личен Спасител.“
РХ 01.08.1893
„Не бъди невярващ, а вярващ.“ Йоан 20:27
„Всичко е възможно за този, който вярва.“ Марко 9:23
„Същата сила, която превърна водата във вино на сватбеното тържество в Кана, може да изкорени всичкото зло от нашето естество и
да ни направи съучастници в Божественото естество. Същата тази
сила, която направи прокажения чист, може да направи и нашето
сърце чисто и да ни подготви за обществото на Бога, на ангелите и
на спасените.“ ЗВ 10.08.1891
„Според вярата ви да ви бъде.“ Мат. 9:29
„Вярата е проста в своето действие и могъща в своите резултати. Много, наричащи себе си християни, които имат познание за
Святото Слово и вярват в Неговата истина се провалят в детското
доверие, което е съществено за религията на Исус.Те не се стремят
към онова особено докосване, което донася изцелението на душата.“
6АБК 1074
Ако нямате тази вяра, която ще ви донесе духовно изцеление, прекарвайте повече време при нозете на Исус, като се учите от Него.
„Вярата идва от слушане, а слушането от словото на Бога.“
Римл.10:17
Когато чуете словото на Бога, и действате според каквото чуете, Бог може да извърши Своето спасително чудо.
„А вярата е реалността на нещата, за които се надяваме, доказателство за нещата, които не се виждат.“ Евр.11:1
„Не чакайте да почувствате, че сте изцелени. Вярвайте в Неговото слово и то ще се изпълни.Изберете да бъдете на странате на
Христос. Изберете да Му служите и като действате според Неговото
слово, ще получите сила. Каквато и да е лошата практика, управляващата страст, която чрез дълго задоволяване заробва душата и тялото,
Христос може и копнее да ви избави. Той ще даде живот на душата,
която е „мъртва в грехове.“ Ефес.2:1. Ще освободи пленника, окован
от слабостта, нещастието и веригите на греха.“ ЖИ 203
„Христос дойде да освободи душата от робските вериги на
греха. „Ако Сина, прочие ви освободи, наистина сте свободни.“

ЖИ 466
„Вдъхват се нови мисли, нови чувства , нови подбуди. Издига се
нов образец на характер – животът на Христос. Умът се променя;
способностите се събуждат за действие в нова посока… съвестта се
пробужда.“ ПрХ 98,99
„И съживи вас, които бяхте мъртви , чрез вашите престъпления и
грехове; … и по естество бяхте чада на гнева, както и другите. Бог,
обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни
възлюби, даже когато бяхме мъртви в греховете, съживи ни заедно с
Христа “ Ефес.2:1-5
„Когато човек се обърне към Бога, в него се създава ново морално разбиране и той обича нещата, които Бог обича.“ РХ 21.06.1892
„За да се възкресят онези, които са духоно мъртви, за да се създадат нови вкусове, нови подбуди, се изисква такава сила, каквато е необходима да се възкреси някой от физическа смърт.“ РХ 12..03.1901
„Когато Святият Дух докосне душата, нейните сили се събуждат и човек става ново създание в Христос Исус.“ РХ 22.11.1892
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас;
това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото
сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ Ефес.2:8-10
„Сега прочее, няма никакво осъждане на тези, които са в Христос
Исус, които ходят, не след плътта, но след Духа. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и
на смъртта.“ Римл. 8:1,2
„Бог ни е изкупил от робството на греха и е направил възможно за
нас да живеем обновен, преобразен живот на служба.“ ВМ 69
„Когато Божият Дух завладее сърцето, Той преобразява живота. Грешните мисли се отхвърлят, злите дела се изоставят ;
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любов, смирение и мир заемат мястото на гняв, завист и борба.
Радостта сменя тъгата и лицето отразява небесната светлина.
Никой не вижда ръката, която снема бремето, нито светлината,
слизаща от небесните дворове. Благословението идва, когато
чрез вяра душата се предаде на Бога. Тогава онази сила, която
никое човешко око не може да види, създава ново същество по
образа на Бога.“ ЖИ 173
„Господ Исус Христос действа чрез Святия Дух , защото Той е
Негов представител. Чрез Него Той влива духовен живот в душата,
като събужда нейните сили за добро, очиства я от моралната поквара
и я прави годна за Своето царство.“ НП 152
„Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание-старите
неща преминаха, ето – вскчко стана ново. И всичко е от Бога,
Който ни примири със Себе Си.“ 2Кор.5:17,18
„Сега е явно, че никой човек не се оправдава пред Бога чрез закона, защото „Този, който чрез вяра е праведен ще живее.““ Гал.3:11
(ревиз. изд.)
„Благодатта на Христос щедро оправдава грешника – без заслуга
или претенция от негова страна. Оправданието е пълно , цялостно
прощение на греха. В момента, в който един грешник приеме Христос чрез вяра, в този момент той е простен. Христовата праведност
му се вменява и той повече няма защо да се съмнява в Божията прощаваща благодат.“ 6АБК 1071
„Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го до-

като е близо; Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.“ Исая 55:6,7
„Да бъдем простени по начина, по който Христос прощава, не
означава само да бъдем простени, но да бъдем обновени в духа на
своя ум. Господ казва: „Ново сърце ще ви дам.“ Образът на Христос
трябва да се отпечата върху всеки ум , сърце и душа. Апостолът казва: „ А ние имаме ум Христов.“ Без преобразяващия процес, който
настъпва единствено чрез божествената сила, естествените склонности да грешим остават в пълната си сила, за да сковат нови
вериги, да наложат робство, което никога не може да бъде строшено
с човешка сила. Но хората никога не могат да влязат в небето със
своите стари вкусове, наклонности, идоли, идеали и теории. Небето
няма да е място на радост за тях, защото всичко ще бъде в противоречие с вкусовете, апетита и наклонностите им и болезнено ще се
противопоставя на техните естествени и придобити черти на харектера.“ 3ИВ 190,191
„Отхвърлете старото си естество, което принадлежи на предишния
ви начин на живот и е покварено чрез измамни страсти и се обновете
в духа на своя ум и облечете новото естество, създадено по подобие на
Бога в истинска праведност и святост.“ Ефес.4:22-24 (ревиз. изд.)
„Онези, които приемат Спасителя, стават синове на Бога. Те са
Негови духовни деца, родени отново, обновени в праведност и истинска святост. Техните умове са променени.“ ЗВ 17.12.1902
„Трябва да се учим за Христос. Трябва да знаем какво е Той за
онези,които е изкупил. Трябва да осъзнаем, че е наша привилегия,
чрез вяра в Него да бъдем учстници в божественото естество и така
да избегнем покварата , която е в света чрез похотта. Тогава се очистваме от всеки грях, от всички дефекти на характера. Не е нужно да запазим и една грешна склонност. Христос носи греха; Йоан
Го посочва на хората, казвайки :“Ето Божижит Агнец, Който отнема
греха на света.“ РХ 24.04.1900
„Онези, които виждат Христос в истинския Му характер и Го приемат в сърцето си, имат вечен живот. Чрез Духа Христос обитава в
нас; а Божият Дух, приет в сърцето чрез вяра е началото на живот
вечен.“ ЖИ 388

Той ще живее в теб и ще ти дава сила
„Защото не се срамувам от благовестието на Христос ; понеже то
е Божията сила за спасение на всеки, който вярва;… Защото в него
се открива правдата на Бога от вяра към вяра, както е писано: „Праведният ще живее чрез вяра.““ Римл. 1:16,17
„Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория, но като жива сила, която променя живота. Бог желае получателите на Неговата благодат да бъдат свидетели на Неговата
сила.“ ЖИ 826
АЗ ВЪВ ВАС
ВИЕ В МЕН

„Аз съм лозата, вие сте
пръчките; които пребъдва
в Мене, и Аз в него, той
дава много плод; защото,
отделени от Мене, не
можете да сторите нищо.“
„Когато една душа приеме
Христос, тя приема сила да

живее живота на Христос.“
слаба
връзка
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„Но тези, които Го приеха, на тях даде сила да станат Божии синове – на тези , които уповават на Неговото име.“ Йоан 1:12 Тази
сила не се намира в човека. Това е силата на Бога. Когато една душа
приема Христос, тя приема сила да живее живота на Христос.“
ПрХ 314
„Христос свързва падналия човек в неговата слабост и безпомощност с Източника на безкрайната сила.“ ПХ 20
„Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно
за живота и за благочестието.“ 2Петр.1:3
„Когато грешникът приеме Христос и живее в Него, Той взема
неговите грехове и слабости и след това присажда каещата се душа
в Самия Себе Си, така че грешникът поддържа връзката с Христос,
както пръчката с лозата. Ние нямаме нищо, ние сме нищо, ако не
получим сила от Исус Христос.“ ЗП 100
„Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и
Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.“ Йоан 15:5
„Няма друг начин за спасението на човека. „Без Мен, „ казва
Христос, „ не можете да направите нищо“. Чрез Христос, и единствено чрез Христос, изворите на живота могат да обновят естеството
на човека, да променят неговете вкусове и да насочат потока на чувствата му към небето.“ ИВ 341
„Той е източникът на духовна сила, внедрена вътре в нас и Неговото влияние ще струи в думи и действия, освежавайки всички, в
сферата на нашето влияние.“ СС 390
„Неизчерпаемите източници на небето са на тяхно разположение.
Христос им дава дъх от на Своя собствен дух, живот от Своя собствен живот. Святият Дух проявява Своите най-висши сили, за да
работи в сърцето и ума.“ 6СЦ 306
„Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, за да може
Христос да живее във вашите сърца чрез вяра, тъй че вкоренени
и основани в любовта ,… да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефес. 3:16-19
„Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат.“ Йоан 1:16
„Своята вменена благодат и сила Той дава на всички, които Го
приемат чрез вяра.“ 7АБК 929
„Чрез вяра в Неговото име, Той всажда в нас Своята праведност и тя става жив принцип в нашия живот.“ ЗП 302
„Както животът на лозата циркулира в стеблото и чепките, преминава в по-долните влакна и достига до най-горното листо, така
и благодатта и любовта на Христос горят и изобилстват в душата ,
изпращайки своите сили до всяка част на съществото, прониквайки
във всяко упражнение на тялото и ума.“ СД 76
„Връзката на Христос с Неговия вярващ народ е представена с
тази притча, както с никоя друга. Трябва да научим урока, за да знаем
какво представлява основната пръчка за клонката и в каква светлина Господ вижда онези, които вярват и пребъдват в Христос. Нека
всички размишляват върху пълнотата, която е тяхна привилегия да
имат и да си задават въпроса : „ Волята ми потопена ли е във волята

на Христос? Пълнотата и богатството на Живата Лоза – Неговата
доброта, Неговата милост, Неговото състрадание и любов виждат ли
се в моя характер и живот?“ РХ 18.09.1900
„Религията на евангелието е Христос в живота – един жив,
действен принцип. Тя е благодатта на Христос, разкрита в характера и проявена в добри дела.“ ПрХ 384
„Христос, пребъдващ в душата упражнява преобразяваща сила, а
поведението свидетелства за мира и радостта, които царуват в сърцето. Ние пием от любовта на Христос, както клонката извлича хранителни вещества от лозата. Ако сме присадени в Христос, ако фибра
след фибра сме се свързали с Живата Лоза, ние ще свидетелстваме за
този факт като принасяме богати чепки жив плод.“ 1ИВ 337
“Благодатта вътре в душата ще се разкрива в действията.“
5СЦ 568
„Праведността вътре в душата се изпитва чрез праведността
отвън. Този, който е праведен отвътре, не е коравосърдечен и несъчуствителен, но ден след ден израства в образа на Христос, отивайки
от сила към сила. Този, който се освещава чрез истината ще бъде
себеобуздан и ще следва стъпките на Христос, докато благодатта
се изгуби в славата. Праведността, чрез която се оправдаваме е
вменена, праведността, чрез която се освещаваме е придадена.
Първата е нашата титла за небето, втората е нашата годност за
небето.“ ВМ 35
„Като приемаме Неговата вменена праведност, чрез преобразяващата сила на Святия Дух, ние ставаме като Него.“ 6АБК 1098
„И така , в себе си ние нямаме нищо, с което да се гордеем. Нямане никакво основание за себевъздигане. Единственото ни основание
за надежда е в праведността на Христос, вменена на нас и в онази,
изработена чрез Неговия дух, действащ в и чрез нас.“ ПХ 63
„Чрез действието на Святия Дух – освещението на истината, вярващият става годен за небесните дворове, защото Христос работи
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вътре в нас и Неговата праведност е върху нас. Без това, никоя душа
не ще има право на небето. Не може да се радваме на небето, ако не
се подготвим за неговата свята атмосфера чрез влиянието на Духа и
праведността на Христос.“ 1ИВ 395
„Всички трябва да придобият една жива опитност за себе си;
трябва да имат Христос, пазен свято в сърцето, Неговият Дух да контролира чувствата им, иначе тяхната изповед на вяра е без никаква
стойност и състоянието им ще бъде дори по-лошо, отколкото ако никога не бяха чували за истината.“ 5СЦ 619
„Нека Господ ни помогне да умрем за себе си и да се родим
отново, да може Христос да живее в нас – един жив, действен
принцип, една сила, която ще ни пази святи.“ 9СЦ 188
„Господ Исус обича Своя народ и когато те положат доверието
си в Него и зависят изцяло от Него, Той ги укрепява. Той ще живее
чрез тях като им дава вдъхновението на Своя освещаващ Дух, придавайки на душата едно жизненоважно преливане от Самия Себе Си.
Той дества чрез техните способности и ги прави да избират Неговата
воля и да изявяват Неговия характер.Тогава те могат да кажат заедно
с апостола: „Аз съм разпнат с Христос; независимо от това, аз
живея; и все пак, не аз, но Христос живее в мен; а живота, който
сега живея в плътта, живея чрез вяра в Божия Син, Който ме
възюби и даде Себе Си за мен.“ Гал. 2:20.“ ЗП 78

„Ако сте в правилни отношения с Бога, вие сте готови, ако Христос дойде днес. Това, от което се нуждаем е Христос, изобразен вътре в нас – надеждата на славата.“ НМ 227
„Бог избра да направи известно колко големи сред езичните са
богатствата на славата на тази тайна, която е Христос във вас – надеждата на славата.“ Колос. 1:27 (ревиз. изд.)
„Когато Неговите думи на наставление са приети и са ни зявладяли, Исус е за нас едно постоянно присъствие, което направлява
нашите мисли, идеи и действия…. Вече не ние живеем, а Христос
живее в нас, а Той е надеждата на славата. Аз-ът е мъртав, и Христос
е един жив Спасител.“ СС 389
„Животът на Бога в душата е единствената надежда на човека.“
ЗС 115

Пребъдвай в Него и принасяй много плод
„Затова, както сте приели Христос Исус, Господа, така и живейте в Него, вкоренени и изградени в Него, основани във вярата“
Колос.2:6 (ревиз. изд.)
„Чрез този съюз ние получаваме морална и духовна сила. Ако имаме Духа на Христос, ще принасяме плодове на праведност – плодове, които ще почитат и благославят човеците, и ще прославят Бога.“
5СЦ 230
„Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да
даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не
можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките;
който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото,
отделени от Мене, не можете да сторите нищо.“ Йоан 15:4,5
„Нашият живот трябва да идва от основната Лоза. Само чрез лична връзка с Христос, чрез ежедневно, ежечастно общуване с Него,
ние можем да принасяме плодовете на Святия Дух.“ 5СЦ 47,48
„Както лозовата пръчка постоянно извлича жизнения сок от живата лоза, така и ние трябва се се прилепим към Христос и да получаваме от Него чрез вяра силата и съвършенството на Неговия собствен характер.“ ЖИ 676
„Христос се стреми да възпроизведе Себе Си в сърцата на човеците и Той прави това чрез онези, които вярват в Него. Целта на
християнския живот е принасянето на плод – възпроизвеждането на
Христовия характер във вярващия, за да може той да бъде възпроизведен и в другите.“ ПрХ 67
„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец
Ми: да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“
Йоан 15:7,8
„От плодовете им ще ги познаете.„ Мат. 7:16
„Плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, доброта, любезност, вярност, кротост, самоконтрол.“ Гал.5: 22, 23 (ревиз. изд.)
„Когато живеем чрез вяра в Божия Син, плодовете на Духа ще
се виждат в живота ни, нито един няма да липсва…
„Животът на Христос във вас произвежда същите плодове, както
в Него. Живейки в Христос,прилепяйки се към Христос, подкрепяни
от Христос, хранейки се от Христос, вие принасяте плод, подобно на
Христос.“ ЖИ 676, 677
„Намирате ли се в състояние , в което не притежавате тези привлекателни качества? Веднага, щом някой ви противоречи или ви обиди, в сърцето ви надига ли се чувство на горчивина, дух на бунт?
Ако това е духът, който имате, знайте, че не притежавате Духа на

Христос. Това е друг дух.“ РХ 21.12.1886
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„Духът на Христост ще се разкрива във всички, които са родени
от Бога. Борби и раздори не могат да възникнат сред онези, които са
ръководени от Неговия Дух.“ 5СЦ 227
„По плодовете им ще ги познаете.“ Или Бог или Сатана контролира ума; и животът показва толкова ясно, че никой не може да направи
грешка за това на коя сила отдаваме вярност.“ ОХВ 89
„Не можем да бъдем раздразнителни и нетърпеливи и все още да
сме християни; защото раздразнителният, нетърпелив дух не е Духът
на Христос.“ РХ 14.08.1888
„Когато Христос е в сърцето, то ще бъде така смекчено и покорено от любовта към Бога и човека, че в него няма да има раздразнение,
критикарство и съперничество. Религията на Христос в сърцето ще
извоюва за своя притежател пълна победа над онези страсти, които
се стремят за надмощие.“ 4СЦ 610
„Каквато и да е нашата изповед, тя не струва нищо, ако Христос
не се разкрива в дела на праведност.“ ПрХ 313
„Освещеието не е емоция, но небесен принцип, който довежда
всички страсти и желания под контрола на Божия Дух ; и това дело
се извършва чрез нашия Господ Исус Христос.“ ВД 87
„Благодарение, обаче, Богу, че вие, които някога бяхте слуги на
греха, се покорихте от сърце на стандарта на учението, на което бяхте посветени, и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.“
Римл.6:17,18 (ревиз. изд.)
„Като слуги на Христос, изпълнявайки волята на Бога от сърце.“
Ефес. 6: 6
„Всяко истинско послушание идва от сърцето. Сърцето работи заедно с Христос. И ако Му позволим, Той така ще уеднакви
Себе Си с нашите мисли и цели, така ще слее нашите сърца и умове
в съгласие със Своята воля, че като Му се покоряваме, ние ще изпълняваме собствените си желания. Волята, пречистена и осветена,
ще намира своето най-висше удоволствие в изпълнение на Неговата
служба. Когато опознаем Бог така, както е наша привилегия да Го
познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание.“
ЖИ 668
„А на Този, Който може да ви укрепи според моето благовестие и
проповядването на Исус Христос…според заповедта на вечния Бог,
да доведе послушанието на вярата…“ Римл. 16: 25, 26
„Истинското послушание е външното проявление на един
принцип вътре в душата.“ ПрХ 97
„Ако имаме любовта на Христос в душите си , за нас ще бъде естествена последица да имаме всчки други прекрасни качества – радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вяра , кротост, въздържание.“ MД 50
„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във
вас и да желаете и да вършите Неговата добра воля.“ Филип. 2:13
„А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да
бъде слава.“ Ефес. 3: 20,21
„Сега Бог на мира…да ви направи съвършени във всяко добро
дело, за да вършите Неговата воля, която изработва във вас това, което е угодно пред очите Му, чрез Исус Христос.“ Евр.13:20,21
„И за това се моля, любовта ви да изобилства все повече и повече
в познание и във всяка преценка, за да одобрявате нещата, които са

прекрасни, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христос, изпълнени с плодовете на праведността, които са чрез Исус Христос за
слава и хвала на Бога.“ Филип.1:9-11

БОРИ СЕ В ДОБРАТА БИТКА НА ВЯРАТА
„Бори се в добрата битка на вярата; хвани се за вечния живот,
на който си бил призован, като си направил добрата изповед пред
мнозина свидетели да… пазиш тази заповед без петно, безукорно, до
явлението на нашия Господ Исус Христос.“ 1Тим. 6: 12,14
„Когато душите са обърнати, спасението им все още не е завършено.След това трябва да преминат през живота. Тежката борба
е пред тях , да се борят в „добрата битка на вярата. …“Битката трае
до края на живота и трябва да бъде проведена с решителност и енергия, пропорционални на стойността на целта, която преследвате, която е вечният живот.“ НП 163
„Следователно … нека отхвърлим всяка тежест и греха, който
лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред
нас поприще, като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на
нашата вярата.“ Евр.12 :1, 2
„Тежестите… са лошите навици и практики, които сме формирали чрез следване на нашите собствени естествени предразположения.“ 7АБК 934
„Веки ден той трябва да възстановява посвещението си, всеки
ден да се бори със злото. Старите навици, унаследените склонности към грях се борят за надмощие и той трябва винаги да бди
за това, борейки се с Христовата сила за победа.“ ДА 477
„Бъдете силни в Господа и в силата на Неговото могъщество.
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Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу
хитростите на дявола. Защото се борим не срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовно нечестие в небесни
места.“ Ефес. 6:10-12
„Всеки християнин трябва постоянно да бди, наблюдавайки всяка
пътечка на душата, от където Сатана може да намери достъп.Трябва
да се моли за Божествена помощ и в същото време решително да се
съпротивлява на всяка склонност към грях.Чрез кураж, вяра и упорита работа, той може да победи. Но нека помни, че за да спечели
победата, Христос трябва да пребъдва в него и той в Христос….
„Само чрез лична връзка с Христос, чрез общуване с Него
ежедневно, ежечасно, можем да принасяме плодовете на Святия
Дух.“ 5СЦ 47, 48
„Никой няма да напредне без непреклонни , упорити усилия от
своя страна. Всички трябва да влязат в тази борба за самите себе си.“
8СЦ 313
„Чрез Божията благодат и своите собствени старателни усилия, те
трябва да бъдат победители в битката със злото.“ ВБ 425
„Именно чрез волята, грехът запазва своята власт над нас.“
МБ 61
„Изкушаваните трябва да разберат истинската сила на волята.
Това е управляващата сила в човешкото естество – силата на решението, на избора. Всичко зависи от правилното действие на волята. Желанието за доброта и чистота е добро, доколкото го има, но ако
спрат до тук, те не притежават нищо. Мнозина ще претърпят провал,
надявайки се да победят лошите си наклонности. Те не предават волята си на Бога. Те не избират да Му служат.

Бог ни е дал силата на избора; тя ни е дадена, за да я упражняваме.
Ние не можем да променим сърцата си, не можем да контролираме
мислите си, импулсите и привързаността си. Не можем да направим
себе си чисти, годни за служба на Бога. Но можем да изберем да служим на Бога, можем да Му дадем волята си ; тогава Той ще работи
в нас да желаем и да действаме според Неговата добра воля. Така
цялото ни естество ще бъде доведено под контрола на Христос.
Чрез правилното упражняване на волята, в живота може да бъде
извършена пълна промяна. Чрез предаване волята на Христос, ние
се свързваме с божествената сила. Получаваме сила отгоре, която
ни поддържа непоколебими. Един чист и благороден живот, живот
на победа над апетита и похотта е възможен за всеки, който свързва
своята слаба, колеблива човвешка воля за всемогъщата, непоклатима
воля на Бога“ ЗС 176
„Когато волята на човека сътрудничи на Божията воля, тя става
всемогъща. Всичко, което трябва да се направи по Негова заповед,
може да бъде извършено в Неговата сила. Всички Негови заповеди
са изпълними.“ ПрХ 333
„Мога да извърша всички неща чрез Христос, Който ме подкрепя.“ Филип. 4: 13
„Без божествена сила, никаква истинска реформа не може да бъде
извършена. Човешките бариери срещу естествените и придобитите
наклонности не са нищо друго освен пясъчен бряг срещу порой. Докато животът на Христос не стане живителна сила в нашия живот, не можем да устояваме на изкушенията, които ни връхлитат
отвътре и отвън.“ ЗС 130
„Когато душата се предаде на Христос, нова сила завладява новото сърце. Извършва се една промяна, която човек никога не може
да извърши за себе си. Това е свръхествено дело, внасяйки свръхестествен елемент в човешкото естество. Душата, която се предава на
Христос става Негова собствена крепост, която Той владее в един
разбунтувал се свят и възнамерява в нея да не бъде признаван никакъв друг авторитет, освен Неговия.
Душата, завладяна по този начин от небесните пратеници е
неуязвима за атаките на Сатана. Но ако не се предадем на ръководството на Христос, ще бъдем управлявани от дявола. Ние
неизбежно трябва да бъдем под контрола или на едната, или на другата от двете велики сили, които се борят за господство над света.
Не е необходимо преднамерено да изберем да служим на царството
на тъмнината, за да дойдем под неговата власт. Трябва само да пропуснем да се съюзим с царството на светлината. Ако не сътрудничим
на небесните средства, Сатана ще завладее сърцето и ще го направи
свое обиталище. Единствената защита срещу злото е обитаването
на Христос в сърцето чрез вяра в Неговата праведност. Ако не
свържем живота си с Бога, никога не можем да устоим на несвятите
влияния на себелюбието, себеугаждането и изкушението да грешим.
Може да изоставим много лоши навици, за известно време да напуснем Сатана, но без една жива връзка с Бога, чрез предаване себе си
на Него, миг след миг, ще бъдем победени. Без да познаваме лично
Христос и без непрестанно да общуваме с Него, ние сме зависими
от благоволението на врага и в края ще изпълним неговата заповед.“
ЖИ 324
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Той ще осигури изходен път, когато си изкушаван

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което
може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави
да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с
изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го
издържите.“ 1Кор. 10:13
„Нашият Небесен Баща премерва и претегля всяко изпитание ,
преди да позволи то да дойде върху вярващия.Той взема под внимяние обстоятелствата и силата на този, който ще бъде изпитан и
проверен пред Бога и никога не позволява изкушенията да бъдат поголеми от силата за устояване. Ако душата е надвита, ако човека е
победен, никога не може да обвиним Бога за това,… но изкушаваният не е бил бдителен, не се е молил и не е придобил чрез вяра средствата, които Бог е приготвил в изобилие за него. Христос никога
не е разочаровал вярващия в часа му на битка. Вярващият трябва
да изисква обещанието и да посрещне врага в името на Господа.“
НП 323
„И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя
е пътят, ходете по него.“ Исая 30:21
„Гласове, вдъхновени от Бога викат – този е пътят, по него ходете. Ако човеците чуят гласа на предупреждението, ако се доверят на
Божието ръководство, а не на ограничената си преценка, ще бъдат в
безопастност…Верни стражи са на пост, за да направляват душите в
правите пътеки.“ НМ 103
„Пазете съвестта си чувствителна, за да можете да чуете и най-слабото нашепване на гласа, който говори, както никой човек… Дръжте
очите си приковани в Исус, като питате на всяка стъпка:“Това ли е
пътят на Господа?“ НП 341
„Окото е чувствителната съвест , вътрешната светлна на ума.“
7АБК 965
„Имаме нужда да станем толкова чувствителни за святите влияния, че душите ни да усещат и най-нежното нашепване на Исус.“
ЗП 361
„Ако веднага не се вслушаме в гласа на Исус, той се смесва с другите гласове в съзнанието.“ 7АБК 967
„Не позволявайте никакви подигравки, никакви заплахи, никакви
презрителни подмятания да ви накарат да оскверните съвестта си и
в най-малка степен и така да отворите врата, през която дяволът да
влезе и да завладее ума.“ СД 211
„Съвестта е гласът на Бога, чуван сред противоречието на
човешките страсти; когато е отблъснат, Духът на Бога е наскърбен.“ 5СЦ 120
„Не оскърбявайте Светия Божий Дух.“ Ефес. 4:30
„Святият Дух няма да принуди хората да поемат определен курс
на действие. Ние сме морално свободни същества, и когато ни е
дадено достатъчно доказателство като израз на уважение към тази
наша привилегия, на нас е оставено да изберем как да пастъпим.“
ОХВ 124
„Духа не угасвайте.“ 1Сол.5:19

Приеми Божия изходен път и Му се покори
„И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и
той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас.“ Яков 4:7,8
„Исус спечели победата чрез послушание и вяра в Бога и чрез

апостола Той ни казва: „И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Приближавайте се при
Бога, и ще се приближава и Той при вас. Ние не можем да спасим себе си от силата на изкусителя ; той е победил човечеството и когато се опитваме да устоим със свои собствени сили, ще
станем плячка на лукавите му планове; но името на Господа е
яка кула : праведният бяга в нея и се спасява.“ Сатана трепери
и бяга пред най-слабата душа, която намира прибежище в това
могъщо име.“ ЖИ 131
„Господ знае как да избави благочестивите от изкушение.“
2Петр. 2: 9
„Човешките усилия сами по себе си не са достатъчни .Без помощта на божествената сила, те не струват нищо. Бог действа и човекът действа. Устояването на изкушението трябва да дойде от човека,
който трябва да вземе сила от Бога. Бог желае да имаме власт над
самите себе си, но Той не може да ни помогне без наше съгласие
и съдействие. Божественият Дух действа чрез силите и способностите, дадени на човека.“ ДА 482
„След като приведем волята си в хармония с Неговата воля, Божията благодат е готова да сътрудничи на човека.“ НМ 27
„Цялата сатанинска сила няма власт да победи и една душа, която
с просто доверие разчита на Христос.“ ПрХ 157
„Предай пътя си на Господа, довери Му се и Той ще го извърши.“
Пс. 37 : 5
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Всеки път, когато децата на Израил напълно се предаваха на
Бога, преди да влязат в битка с врага, Бог издействаше пълна победа за тях. Когато усетим дадено изкушение, трябва бързо да предадем себе си на Бога и Той ще изработи в нас това, което е нужно,
за да победим. Ангелите на Бога ще ни обградят и изкушението ще
загуби силата си.
„Около всяка изушавана душа има Божии ангели, готови да издигнат стандарта на правдата, ако изкушаваният само покаже дух на
съпротива срещу злото.“ РХ 08.08.1907
„Но работата на добрите ангели не е да контролират умовете против волята на хората. Ако се поддадат на врага и не направят никакво усилие да му се съпротивят, тогава Божиите ангели не могат да
направят повече от това да възпрат сатанинското войнство за да не
бъдат погубени онези, които са в опастност, докато им бъде дадена
допълнителна светлина за да се събудят и погледнат към небето за
помощ. Исус няма да упълномощи святите ангели да избавят онези,
които не правят усилие да си помогнат сами.“ ВМ 53
„Викай към Господа, изкушавана душо. Хвърли се безпомощна,
недостойна върху Исус и изисквай Неговото обещание. Господ ще
чуе. Той знае колко силни са наклонностите на естественото сърце и
ще помогне вски път, когато сме изкушавани.“ ВМ 67
„Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може
и на изкушаваните да помага.“ Евр. 2:18
Всеки път, когато съм приемала Неговия изходен път, като незабавно се предам на Бога, когато съм изкушавана , Той изработва
в мен правилното отношение или това от което имам нужда, за да
не съгреша .

Той може да те пази от съгрешаване
„А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви предста-

ви непорочни в присъствието на Своята слава с преголяма радост.“
Юда 24
„Не бой се, защото Аз съм с тебе: Не се ужасявай, защото Аз съм
твой Бог; Ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведнанта си десница.“ Исая 41:10
„Спасителят стои до онези, които са изкушавани и изпитвани. Той
не познава такова нещо, като провал, загуба, невъзможност или поражение; Можем да направим всичко чрез Онзи, Който ни подкрепя.
Когато изкушенията и изпитанията дойдат, не чакайте да разрешите всички трудности, но погледнете към Исус, вашия помощник.“
ЖИ 490, 493
„Не нашите усилия са тези, които ни дават победата, а виждането
на Бога зад обещанието, вярата и доверието в Него. Хванете чрез
вяра ръката на безкрайната сила. Верен е Господ, Който се е обещал.“ РХ 29.12.1910
„Защото Аз Господ твоят Бог съм, Който подкрепям десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.“ Исая 41:13
„За да вървим напред без да се спъваме, трябва да имаме уверението, че една всемогъща ръка ще ни държи и че ако паднем, към
нас ще бъде проявено безкрайно съчувствие. Сам Бог може по всяко
време да чуе нашия вик за помощ.“ СД 154
„Защото нямаме първосвещеник, Който да не може да ни състрадава в нашите немощи, но беше във всичко изкушен както ние сме
изкушавани, и все пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага във време на нужда.“ Евр.4:15,16
„Изобилна благодат е осигурена, така че вярващата душа да бъде
зопазена свободна от грях, защото цялото небе с безкрайните му възможности е на наше разположение.“ 1ИВ 394
„Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми в слабост се показва съвършена.“ 2Кор.12:9
„Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем
да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува с неизговорими стенания.“ Римл.8:26
„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да
помага във време на нужда.“ Евр.4:16
„Силата ти да бъде според дните ти.“ Вт. 33:25
„От нас се иска да изживяваме само по един ден наведнъж. Не
е нужно за няколко часа да свършваме работата за цял един живот.
Няма нужда да гледаме към бъдещето с тревога; защото Бог е направил възможно да бъдем победители всеки ден “. ВЖ 249
„Побеждавате ли? Или сте побеждавани от похотите, апетита
и страстите си.“ 5СЦ 511
„Единствената ни надежда, ако искаме да победим, е да свържем
нашата воля с Божиията и да работим в сътрудничество с Него, час
след час, и ден след ден.“ MБ 143
„Християнският живот е живот на ежедневно предаване, послушание и постоянно побеждаване.“ 4АБК 1154
Дори и да сме имали много грешни навици преди да сме се предали
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на Христос, като вървим стъпка по стъпка, миг след миг, победата
може да бъде наша всеки момент, ако останем предадени на Бога,
зависещи от Неговата сила.
„Всичко мога чрез Христос, Който ме подкрепява.“ Филип 4:13

„Хората имат нужда да научат, че благословенията на послушанието, в своята пълнота, могат да бъдат техни, само ако получават блогодатта на Христос. Неговата блатодат е, която дава на човека сила да
се покорява на Божиите закони. Тя е тази, която му помага да строши
веригите на робските навици. Това е единствената сила, която може
да го направи непоколебим и да го поддържа в правия път. “ ЗС 115
„Затова, сине мой, бъди силен в благодатта, която е в Христа Исуса.“ 2Тим 2:1
„Както Божият Син живя чрез вяра в Своя Отец, така и ние трябва да живеем чрез вяра в Христос. Исус бе предаден така пълно на
волята на Бога, че сам Отец се изяви в Неговия живот. Въпреки, че
беше изкушен във всичко като нас, Той стоеше пред света неопетнен
от злото, което Го заобикаляше. Така трябва да побеждаваме и ние
– както Христос победи. “ ЖИ 389
„Бъдете укрепени с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и изтърпите всичко с радост. “ Колос. 1:11
„Не се настанявайте спокойно в удобното кресло на Сатана и не
казвайте, че няма смисъл, че не можете да спрете да грешите, че нямате никаква сила да победите. Нямате никаква сила, отделени от
Христос, но ваша привилегия е да имате Христос в сърцето си
чрез вяра, а Той може да победи греха във вас, когато сътрудничите на Неговите усилия.“ НП 76
„Чрез спасителния план, Бог е осигурил средства за покоряване
на всяка лоша черта, и за устояване на всяко изкушение, колкото и
силно да е то. “ 1ИВ 82
„Този, който няма достатъчно вяра в Христос да вярва, че Той
може да го пази от съгрешаване, няма вярата, която ще му даде вход
за царството на Бога.“ РХ 10.03.1904
„Ние можем да победим. Да, напълно, изцяло. Исус умря, за да
направи изходен път за нас, за да можем да победим всеки лош нрав,
всеки грях, всяко изкушение, и да седнем в края с Него на Неговия
престол.“ 1СЦ 144

Всички ще бъдат изкушени – изкушението не е грях
„Нека никой, когато е изкушаван не казва: Бог ме изкушава; защото Бог не може да бъде изкушен със зло, нито изкушава някого; но
всеки човек се изкушава, когато се завлича от собствената си стрст
и се подлъгва. Тогава, след кото страстта зачене, тя ражда грях.“
Яков 1:13-15
„Изкушенията ще се сипят над нас , защото чрез тях трябва да бъдем опитани, през благодатното време , което имаме на земята Това
е изпитанието от Господа , откровение на нашите собствени сърца.
Няма никакъв грях, когато сме изкушавани; но грехът влиза, когато
се поддадем на изкушенито.“ 4СЦ 358.
„Има мисли и чувства, внушавани и подбуждани от Сатана, които
безпокоят дори и най-добрите хора, но ако те не се подхранват, ако
се отблъснат като омразни, душата не се омърсява с вина и никой
друг не се заразява от тяхното вляние.“ РХ 27.03.1888
„Една нечиста мисъл, едно подхранвано несвято желание – и душата е осквернена, нейната почтеност е компрометирана….
Ако не искаме да извършим грях, трябва да бягаме от самото начало. Всяко чувство и желание трябва да бъдат подчинени на разума
и съвестта. Всяка нечиста мисъл трябва незабавно да бъде отблъсната.“ 5СЦ 177
„Сатана намира някое място в човешкото сърце, където може да
стъпи, някое подхранвано грешно желание, чрез което неговите из-

кушения поддържат силата си.“ ВБ 623
„Не давайте никаква възможност на дявола.“ Ефес. 4:27
„Нито за момент не приемайте ума ви да бъде в хармония със
сатанинските изкушения. Отвърнете се от тях, както бихте се
отвърнали от самия Сатана.“ НП 85
„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а силни чрез
Бога за събарянето на крепости; като събарят помисли и всяко високо нещо, което се издига срещу познанието на Бога, и пленяват всяка
мисъл в послушание на Христа.“ 2Кор.10:4,5
Не се опитвайте да се концентрирате върху грешните си мисли,
за да ги покорите , но по-скоро насочете ума си към небесен канал и
се съсредоточете върху Божиите мисли.
„Мислите ви трябва да бъдат приведени в покорство на Божията
воля и чувствата ви под контрола на разума и религията. Въжбражението не ви е дадено, за да му бъде позволявано да се разпалва и да
прави каквото си иска, без каквото и да било усилие за ограничение
и дисциплиниране. Ако мислите са грешни, и чувствата ще бъдат
грешни, а мислите и чувствата, взети заедно, представляват моралния характер. Когато решите, че като християни , от вас не се
изисква да обузвавате мислите и чувствата си, вие сте доведени под
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влиянието на злите ангели и поканвате тяхното присъствие и техния
контрол.“ 5СЦ 310
„Сатана поема управлението на всеки ум, който не е категорично
под контрола на Божия Дух“ СС 79
„Човекът изцяло е оставен сам да докаже дали ще действа от себе
си, което означава, че Сатана го управлява, или ще бъде ръководен
от Святия Дух.“ СС 288
„Не можем да си позволяваме да действаме импулсивно. Не можем дори за миг да престанем да сме бдителни. Нападани от безброй
изкушения трябва твърдо да се съпротивим, или ще бъдем победени.“ ЗС 452
„Когато първото предложение за зло бъде чуто, незабавно отправете молитва към Небето и след това решително се съпротивете на
изкушението.“ 3АБК 1155
„Но нека проси с вяра, без никакво колебание.“ Яков 1:6
„Началото на поддаването на изкушението се състои в греха да
позволим на ума да се разколебае, да бъде непоследователен в доверието си в Бога. Злият винаги търси възможност да представи Бога
в погрешна светлина и да привлече ума към това, което е забранено.
Ако може, той ще съсредоточи ума върху светските неща. Ще се опита да възбуди емоциите, да разбуди страстите, да привърже любовта
ви към това, което не е за ваше добро, но за вас е добре да приведете
всяко чувство и страст под контрол, в спокойно послушание на разума и съвестта. Тогава Сатана губи силата си да контролира ума.“
НП 87
„Най-голямата опасност за нас е да отклоним ума си от Христос. Името на Исус има сила да прогонва изкушенията на Сатана и
издига за нас знаме против него.“ 4СЦ 357
„Затова, препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете
въздържани и положете надеждата си изцяло върху благодатта, която
ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада, не
се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си; но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте
свети и вие в цялото си поведение; защото е писано: „Бъдете святи,

понеже Аз съм свят“.“ 1Петр. 1: 13-16
„Нека да държим без колебание надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който се е обещал.“ Евр. 10:23
„Трябва да има една постоянна, ревностна борба на душата срещу
лошите мисли на ума. Трябва да има едно непоколебимо противопоставяне на изкушението да съгрешим в мисъл или действие. Душата трябва да бъде пазена от всяко петно чрез вяра в Този, Който
може да ви пази от съгрешаване.“ СД 109
„Чрез молитва, чрез изучаване на Неговото слово, чрез вяра в Неговото постоянно присъствие, най-слабото от човешките същества
може да живее във връзка с живия Христос, и Той ще ги държи с
една ръка, която никога не ще ги изостави.“ ЗС 182
„Като преживя Сам силата на сатанинските изкушения, на човешките страдания и слабости, Той знае как да помогне на онези, които
полагат усилия сами да си помогнат.“ РХ 18.03.1875

Исус беше изкушен във всичко
„Защото нямаме първосвещеник, който не може да състрадава с
нас в нашите немощи, но беше във всички неща изкушен, както ние
сме изкушавани, и все пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да
намерим благодат, да помага във време на нужда.“ Евр. 4:15,16
„Изкушението не е грях. Исус беше свят и чист, и все пак беше
изкушен във всички неща като нас, но със сила и власт, на които човек никога няма да бъде призован да издържи. Чрез Своето успешно
устояване, Той ни е оставил един ярък пример, за да Го следваме по
Неговите стъпки. Ако бъдем самоуверени и самодоволни, ще бъдем оставени да паднем под силата на изкушението, но ако погледнем към Исус и Му се доверим, ние призоваваме на помощ
една сила, която е победила врага на бойното поле; и за всяко
изкушение Той ще осигури изходен път. Когато Сатана нахлуе като
порой, ние трябва да посрещнем изкушенията му с меча на Духа,
Исус ще бъде наш помощник и ще издигне знаме срещу него. Бащата на лъжата се тресе и трепери, когато истината на Бога с изгаряща
сила се хвърли в лицето му.“ 5СЦ 426
„Бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ.“
Ефес. 6:10
„Уповавайте на Него и чрез Неговата сила можете да угасите
всичките огнени стрели на противника и да излезете повече от победители.“ 4СЦ 213
„Нито дори в мисъл нашият Спасител не можа да бъде накаран да
се поддаде на силата на изкушението. Сатана намира в човешките
сърца някое местенце, където може да стъпи, подхранва се някое
грешно желание, чрез което изкушенията му поддържат силата
си, но Христос заяви за себе си: „Князът на този свят идва и той няма
нищо в Мен.““ ВБ 623
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„Съблазните, на които Христос устоя са същите, които ние намираме за твърде трудни за издържане. Те бяха насочени към Него в
толкова по-голяма степен, в колкото характерът Му беше по-превъзходен от нашия. Поел върху Себе Си ужасната тежест от греховете
на целия свят, Христос издържа изпита над апетита, любовта към
света и любовта към показ, които водят към дързост.“ ЖИ 116, 117
„Тежестта на греховете на света смазваше душата Му, и лицето
Му изразяваше неизказана мъка и дълбока болка, каквато падналият

човек никога не беше усещал. Той чувстваше непреодолимата вълна
от скръб, която заливаше света. Осъзна силата на извратения апетит и несвятата страст, които управляваха света, и бяха довели
човека до неизразимо страдание.“ 1ИВ 271
„С наши собствени сили е невъзможно да се откажем от желанията на падналото си естество. Чрез него Сатана ще ни изкушава.
Христос знаеше, че врагът ще дойде при всяко човешко същество, за
да се възползва от наследствената му слабост и чрез внушенията
си да впримчи всички, чието доверие не е в Бога. И като измина
пътя, който човекът трябва да извърви, Той го приготви за нашата победа.“ ЖИ 122,123
„Размислете за Онзи, Който издържа от грешниците такава враждебност против Себе си , та да не ви дотяга и да не отпада сърцето
ви. В борбата си с греха не сте се съпротивили до проливане на вашата кръв.“ Евр.12:3,4 (ревиз. изд.)
„Трябва да гледаме на Христос, трябва да устояваме както
Той устояваше, трябва да се молим, както Той се молеше, трябва
да агонизираме, както Той агонизираше, ако искаме да победим,
както Той победи.“ ЗП 34
„Сине мой, ако грешните те примамват, не се съгласявай.“
Пр.1:10
„В Него нямаше нищо, което да отговаря на софистиката на
Сатана. Той не се съгласяваше да съгреши. Нито дори в мисъл не
се поддаде на изкушението. Така може да бъде и с нас. Човешкото
естество на Христос бе обединено с божественото. Той бе приготвен
за борбата чрез обитаващия в Него Святи Дух. Той дойде, за да ни
направи участници в Божественото естество. Докато сме свързани с
Него чрез вяра , грехът няма повече власт над нас.“ ЖИ 123
„Чрез вяра и молитва, всички могат да посрещнат изискванията
на Евангелието. Никой не може да бъде накаран насила да съгреши. Трябва първо да се спечели неговото съгласие; душата трябва
де планира греховното действие, преди страстта да завладее разума
и беззаконието да тържествува над съвестта. Изкушенито, колкото
и силно да е, никога не е извинение за грях. „Очите на Господа са
върху праведните и ушите Му са отворени към техните молитви.“
Извикай към Господа, изкушавана душо. Хвърли се безпомощна, недостойна в Исус и изисквай Неговото обещание. Господ ще чуе. Той
знае колко силни са наклонностите на естественото сърце, и ще
помогне в изкушение по всяко време.“ 5СЦ 177
„Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми в слабост се показва съвършена.“ 2Кор. 12: 9
„В своите борби със Сатана човешкото семейство има цялата помощ, която и Христос имаше. Не е нужно да бъдат победени …. Всеки ще бъде изкушен, но Словото заявява, че няма да бъдем изкушени
повече, отколкото можем да понесем. Трябва да се съпротивим на
лукавия враг и да го победим.“ 1ИВ 95
„Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи
за вас. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему,
стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се
понасят и от братята ви в света.“ 1Петр. 5:6-9
„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за

вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който
грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше Себе Си на Този, Който съди справедливо.“
1Петр. 2: 21-23
„Исус не се бореше за правата Си. Често Неговата работа беше
правена ненужно тежка, защото вършеше всичко с желание и не се
оплакваше. Въпреки това не отпадаше и не се обезсърчаваше. Той
живееше над тези трудности, сякаш беше в светлината на Божието
лице. Не отвръщаше, когато се отнасяха грубо с Него, но търпеливо
понасяше обидата.“ ЖИ 89
„Той бе жестоко изпитан дали ще изрече прибързани и гневни
думи, но нито веднъж не съгреши с устните Си. С търпение и спокойствие посрещаше саркастичните забележки, нападките и присмеха на Своите колеги на дърводелския тезгях. Вместо гневно да
отвърне, запяваше някой от Давидовите псалми и преди да осъзнаят
какво правят, работниците се присъединяваха към Него в песента.“
7АБК 936
„Тъй като животът на Исус осъждаше злото, Той срещаше съпротива и в дома, и навън. Неговото несебелюбиво отношение и почте68 69
ност се коментираха с насмешка, Неговата въздържаност и доброта
се определяха като малодушие.
„От горчивия жребий, който се падна на човечеството, нямаше
нещо, което Христос не опита. Имаше хора, които се опитваха да
хвърлят презрение върху Него поради рождението Му и дори в детството Си трябваше да среща презрителните им погледи и злонамерени шушукания. Ако беше отговорил с нетърпелива дума или поглед,
ако беше отстъпил пред братята Си дори само с едно грешно действие, би се провалил в изпълнението на изкупителния план. Дори ако
само беше приел, че би могло да има извинение за греха, Сатана би
триумфирал и светът би бил загубен. Ето защо изкусителят се стремеше да прави животът Му колкото е възможно по-тежък, за да бъде
накаран да съгреши.“ ЖИ 88
„Но докато Сатана можеше да причини скръб, той не можеше да
омърси никого. Можеше да причини агония, но не и осквернение.
Той направи живота на Христос една дълга поредица от борби и изпитания и въпреки това, с всяка атака, губеше властта си над човечеството.“ ПЦ 701
„Това, което Бог предсказа чрез устата на всичките пророци,
че Христос трябва да пострада, така го и изпълни.“ Деян. 3:18
(ревиз. изд.)
„Той бе изпитан във всичко като нас.“ Сатана стоеше готов да Го
атакува на всяка крачка, хвърляйки към Него най-ожесточените си
изкушения, и все пак Той „…не извърши никакъв грях, нито се намери измама в устата Му.“ „Той … страдаше, когато беше изкушаван,“
страдаше пропорционално на съвършенството на Своята святост. Но
принцът на тъмнината не намери в Него нищо, нито дори една единствена мисъл или чувство не отговори на изкушението.“ 5СЦ 422
„Христос силно страдаше от малтретирането и оскърбленията. От ръцете на съществата, които бе създал и за които правеше една
безкрайна жертва, Той получи всяко унижение…. Разследването от
хора, действащи като демони беше за Него едно постоянно жертвоприношение. Да бъде обкръжен от човешки същества под контрола
на Сатана, бе отвратително за Него. А Той знаеше, че в един миг,

чрез блясъка на Своята божествена сила би могъл да повали в праха
жестоките Си мъчители. Това правеше изпитанието още по-трудно
за понасяне.“ ЖИ 700
„В живота ви няма трудност, която да не е тежала със същата сила
върху Него, нито скръб, която сърцето Му да не е преживяло. Неговите чувства можеха да бъдат наранени от пренебрегването на
така наречени приятели толкова лесно, колкото и вашите.
Трънлив ли е пътят ви? Христовият беше десет пъти по-трънлив.
Наскърбени ли сте? И Той беше. Колко подходящ е Христос за пример!“ НП 59
„Сам Христос беше преживял всички скърби и изкушения, които
преживяват човешките същества. Никой, роден от жена не е бил така
свирепо нападан от изкушения, нито някой е носил толкова тежко
бреме като греха и болката на целия свят. Никога не е имало човек,
чието съчувствие да е било така всеобхватно, така нежно. Споделил
всички преживявания на човечеството, Той можа не само да чувства
вместо, но и със всяка обременена, изкушавана и бореща се душа.“
В 78
„Който в дните на Своята плът, като принесе със силен вик и със
сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да Го избави от смърт,
и като биде послушен поради благоговението Си, ако и да беше Син,
пак се научи на послушание от това, което пострада, и като бе направен съвършен, стана източника на вечно спасение за всички, които
са Му послушни.“ Евр. 5:7-9
„По-големият Брат на нашата раса е до вечния трон. Очите Му са
над всяка душа, която обръща погледа си към Него като Спасител.
Той знае от опит какви са слабостите на човешкото естество, какви
са нуждите ни и къде се крие силата на изкушенията ни, защото Той
беше „изкушен във всички неща, както ние сме изкушени, и все пак
без грях.“ Той бди над теб, треперещо Божие дете. Изкушаван ли си?
Той ще те избави. Слаб ли си? Той ще ти даде сила. Невеж ли си? Той
ще те просветли. Наранен ли си? Той ще те изцели.“ ЗС 71
„Ние не можем от самосебе си да победим лошите желания и навици, които се борят за надмощие. Не можем да победим мощния
враг, който ни държи в плен. Само Бог може да ни даде победата.
Той желае да имаме власт над себе си, над своите собствени воля и
пътища. Но Той не може да действа в нас без нашето съгласие и
сътрудничество. Божият Дух действа чрез способностите и силите,
които са дадени на човека. Изисква се нашите сили да сътрудничат
на Бога.“ МБ 142

Действай с Духа – не угаждай на плътта
„Но аз казвам: Ходете по Духа, и не угаждайте на плътските
страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът
противното на плътта; понеже тези двете са противоположни едно на
друго, за да не можете да правите това, което искате.“ Гал. 5:16,17
Трябва да помним, че когато сме очистени и обновени в духа
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на своя ум и сме облекли новото естество, сътворено в истинска
правда и святост, не става въпрос за грешното плътско естество.
То ще бъде направено свято когато Исус дойде отново. Исус прие
грешното плътско естество, така че можеше да бъде изкушаван
като нас, но изкушението не е грях. Не е необходимо да се поддаваме на подтика към егоизъм, негодувание, раздразнение, нетърпение
или каквото и да било друго изкушение. Бог може да ни пази от
съгрешаване, ако Му се предаваме.

„Християнинът ще чувства подтиците на греха, понеже плътта
силно желае противното на Духа, но Духът се бори против плътта,
като поддържа една постоянна борба. Именно тук е нужна помощта
на Христос. Човешката слабост се обединява с божествената сила и
вярата възкликва: „Благодарение на Бог, Който ни дава победата чрез
нашия Господ Исус Христос.““ ВМ 114
„Най-големия триумф, който ни се дава чрез религията на Христос е контролът над самите себе си. Естествените ни склонности
трябва да бъдат контролирани, в противен случай никога не можем
да победим, както Христос победи.“ 4СЦ 235
„Облечете се с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта,
да задоволявате нейните желания.“ Римл.13:14 (ревиз. изд.)
„А делата на плътта са явни, те са: прелюбодейство, разврат, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, омраза, разпри, съревнования, гняв, борба, бунтовни заговори, ереси, завист,
убиства, пиянство, пирувания и тем подобни; за които ви предупреждавам, както съм ви предупреждавал и преди, че тези, които вършат
такива неща, няма да наследят Божието царство.
Но плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
доброта, вяра, кротост, въздържание – против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако живеем чрез Духа, нека също и да ходим в
Духа. Нека не желаем суетна слава, един друг да се не дразним и да
си не завиждаме един на друг.“ Гал. 5: 19-26.
„Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски
страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и
така по естество сме били чада на гнева, като останалите . Бог,
обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни
възлюби… ни съживи заедно с Христос.“ Ефес. 2: 3-5 (ревиз. изд.)
„Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа
Исуса, които ходят не след плътта, но след Духа. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и
на смъртта. Понеже това, което законът не би могъл да направи, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати
Сина Си в плът, подобна на греховната плът, заради греха, и осъди
греха в плътта, за да може правдата на закона да се изпълни в нас,
които ходим не след плътта, но след Духа.“ Римл. 8:1-4
„И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да
живеем плътски. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако
чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Защото,
които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове…. при
условие, че страдаме с Него.“ Римл.8:12-17
„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за
вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който
грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който
бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше;
но Се предаваше на Този, Който съди справедливо.“ 1Петр. 2:21-23
„Въпреки, че Той притежаваше всичката сила на човешката страст,
никога не се поддаде на изкушението да извърши и едно действие,
което не беше чисто, възвишено и благородно.“ НМ 155
„И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със
същата мисъл, защото този, който е пострадал в плътта е спрял
да греши, за да не живее вече през останалото в плътта време за
човешките страсти, но за Божията воля.“ 1Петр. 4:1, 2
„Неговият пример заявява, че единствената ни надежда за вечен

живот е да доведем апетита и страстите в послушание на Божията
воля.“ ЖИ 122

Разпъни плътта
„Онези, които принадлежат на Христос, са разпънали плътта с
нейните страсти и желания.“ Гал. 5:24 (ревиз. изд.)
„Низките страсти имат своето седалище в тялото и действат чрез
него. Думите „плът“, “ плътски“ или „плътски страсти“ обхващат
низкото покварено естество; плътта сама по себе си не може да действа противно на Божията воля. Заповядано ни е да разпънем плътта
с нейните страсти и похоти. Как да го направим? Да причиняваме
ли болка на тялото си? Не, но да умъртвим изкушението да грешим.
Нечистата мисъл трябва да бъде изгонена. Всяка мисъл трябва да
бъде доведена в плен на Исус Христос. Всички животински наклонности трябва да са подчинени на по-висшите сили на душата. Божията любов трябва да владее над всичко; Христос не трябва да дели
трона с никого. Трябва да гледаме на телата си като на Негова изку72 73
пена собственост. Частите на тялото трябва да станат инструменти
на правдата.“ АД 127, 128
„И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се
покорявате на неговите страсти. Нито представяйте частите си като
оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и частите си на Бога като оръдия на правдата.“
Римл.6:12,13
„Християнинът не трябва да става роб на никакви унаследени или
придобити склонности. По-скоро той трябва да управлява животинските страсти, вместо да бъде държан в робство на навика.“ СС 421
„Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа
умъртвявате телесните действия, ще живеете.“ Римл.8:13
„Човекът трябва да сътрудничи на Бога и да владее онези страсти, които трябва да бъдат държани в подчинение. За да прави това,
той трябва да бъде неуморим в молитвите си към Бога, винаги придобивайки благодат за да контролира своя дух, нрав и действия.“
1ИВ 380,381

Владей тялото си
„И всеки, който се бори за власт, е въздържан във всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен. И тъй, аз така
тичам, не като към нещо несигурно; така се боря, не като някой,
който бие въздуха; но владея тялото си и го подчинявам, да не
би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен.“
1Кор. 9:25-27
„Към способностите на ума, поверени ни от Небето, трябва отнасяме като към по-висшите сили, които управляват царството на
тялото. Естествения апетит и страсти трябва да бъдат доведени под
контрола на съвестта и духовните сили.“ 8СЦ 63
„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите
телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето
разумно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е
Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“
Римл. 12:1, 2
„Бог няма да приеме и най-големите таланти, и най-блестящата
служба, ако не са положени на олтара – жива, всепоглъщаща жертва.
Коренът трябва да бъде свят, иначе не може да има никакъв плод,
приемлив за Бога.“ ПрХ 350

„Може да показвате голяма ревност в мисионската дейност и въпреки това, понеже е опетнена от себелюбие и е пропита от аз-а, тя е
нищо в очите на Бога, защото е едно опетнено, покварено приношение.“ 7АБК 961
„В цялата ни служба се изисква пълно предаване на аз-а.“
ПрХ 402
„Посветете всичко, което имате – дух, душа и тяло на Господа.
Предайте всяка сила, която притежавате на управлението на Святия
Дух.“ СД 294
„Божиите избрани трябва да стоят неопетнени сред заразите, които изобилстват около тях в тези последни дни. Телата им трябва да
станат святи, духът им – чист.“ СЗ 20

Пази се от плътските страсти
„Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света,
да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата.“ 1Петр. 2: 11
„Всички навици, на които се отдаваме, и които отслабват физическите ни сили, които помрачават ума или притъпяват духовните ни
сетива са „плътски страсти, които воюват против душата.““ ПрХ 53
„Сърцето не може да запази посвещението си на Бога, докато апетита и страстите се задоволяват за сметка на здравето и живота.“
СЗ 69
„Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си; но, както е свят Този, Който
ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение; защото
е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят““. 1Петр.1:14-16
„Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света,
в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, - похотта
на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от
Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който
върши Божията воля, пребъдва до века.“ 1Йоан 2:15-17

Прослави Бога с тялото си
„Бягайте от блудодеянието. Всеки грях, който би сторил човек,
не засяга тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си
тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който
е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте с
цена купени; затова прославете Бога с тялото и с духа си, които са
Божии.“ 1Кор. 6:18-20
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„Никой не може да прослави Бога с тялото си, … докато живее в
нарушение на Божия закон. Ако тялото престъпва седмата заповед,
това става по нареждане на ума. Ако умът е нечист, тялото естествено ще участва в нечисти действия.“ РХ 08.03.1870
„Защото отвътре, от сърцето на човеците, произлизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие,
нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост,
безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват
човека.“ Марко 7: 21-23
„И какво съгласие има Божият храм с идолите? Защото ние сме
храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между
тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще бъдат Мои люде. Затова, излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до
нечисто; и Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете
синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.
И тъй, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим

себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенстваме светостта в страха от Бога.“ 2Кор. 6:16 – 7:1
„И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за
Божията слава.“ 1Кор. 10: 31
„Има един принцип, който лежи в основата на всяко действие,
мисъл и подбуда – посвещението на цялото естество – и физическо,
и душевно – на управлението на Божия Дух.“ 3СЦ 84
„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във
вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото
Божият храм е свят, който храм сте вие.“ 1Кор. 3:16-17
„Храмът на душата не трябва да се осквернява от практикуването
на нещо неморално или нечисто. Онези, които Бог ще приеме в небесните дворове, трябва да бъдат без петно или бръчка.“ 7АБК 969
„Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото
свето място? Онзи, който е с чисти ръце и с чисто сърце.“ Пс.24:3,4
„Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците,
нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,
нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито тези, които ругаят, нито изнудвачите няма да наследят Божието царство. И
такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но
се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в
Духа на нашия Бог.“ 1Кор. 6:9-11
„Пази себе си чист.“ 1Тим. 5:22

Не съгрешавай повече
„Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от
вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.“
1Кор.15:34
„Христос не умря за вас, за да притежавате страстите и навиците
на светските хора.“ СС 441
„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото,
тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата.“
1Петр. 2:24
„Затова греховете ни на егоизъм, на нелюбезност, на невежество,
на грешни навици и практики трябва решително и твърдо да бъдат
отхвърлени. Този, който скъсва със Сатана не трябва да дава място на
неговите изкушения. Нека душите, които идват при Христос да знаят,
че Той носи греха… Нека каещата се душа се хване чрез вяра за жертвата, дадена да го спаси не в греха му, а от греха му.“ 7АБК 941
„Вие знаете, че Той се яви да отнеме нашите грехове; В Него няма
грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е;
защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да
съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши
грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.“ 1Йоан 3:5-9
„На всеки, който напълно се предаде на Бога се дава привилегията
да живее без грях, в послушание на небесния закон.“ РХ 27.09.1906
„Спасителят пое върху Себе Си немощта на човечеството и живя
един безгрешен живот, за да не се страхуват хората, че поради слабостта на човешкото естество не биха могли да победят. Христос
дойде, за да ни направи „участници в божественото естество“ и
Неговият живот изявява, че човешкото естество, съединено с бо-

жественото не съгрешава.“ ЗС 180
„Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но онзи, който се
е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.“
1Йоан 5:18
„Човек по природа е склонен да следва внушенията на Сатана и
не може успешно да отблъсне такъв ужасен враг, освен ако Христос
– могъщият Победител не обитава в него, за да ръководи неговите
желания и да му дава сила. Само Бог може да ограничи властта на
Сатана.“ 1СЦ 341
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„Затова, сине мой, бъди силен в благодатта, която е в Христос
Исус.“ 2Тим 2:1
„Изкупителният план има за цел нашето пълно възстановяване от
силата на Сатана. Христос винаги отделя каещата се душа от греха. Той дойде да съсипе делата на дявола и се е погрижил Святият
Дух да бъде даден на всяка разкаяна душа, за да я пази от съгрешаване.
„Действието на Сатана не трябва да бъде извинение дори за едно
грешно дело. Сатана ликува, когато чува изповядващите се за християни да се извиняват за деформирания си характер. Точно тези извинения водят към грях. Няма никакво извинение за извършването
на грях. Един свят характер, един христоподобен живот е достъпен
за всяко каещо се, вярващо Божие дете.“ ЖИ 311
„Този, който няма достатъчно вяра в Исус Христос, че Той
може да го пази от съгрешаване, няма вярата, която ще му даде
достъп до Божието царство.“РХ 10.03.1904
„Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от
вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.“
1Кор. 15:34
„Много, които изповядват вярата не знаят какво е истинско обръщане. Те нямат никаква опитност в общуването с Отца чрез Исус
Христос и никога не са почувствали силата на божествената благодат,
която променя сърцето. Молитви и грях, грях и молитви – животът
им е пълен със злоба, измама, завист, ревност и егоизъм. Молитвите
на тези хора са отвратителни за Бога. Истинската молитва ангажира
силите на душата и повлиява живота.“ 4СЦ 534,535
„Всеки провал на Божиите деца се дължи на липсата им на
вяра.“ ПП 657
„И най-силното изкушение не може да извини греха. Колкото и
голямо да е напрежението, което душата трябва да понесе, извършването на грях е наше лично действие. Не е във властта на никоя
земна или адска сила да принуди когото и да било да извърши зло.
Сатана атакува нашите слаби места, но не е нужно да бъдем победени. Колкото и силна и неочаквана да е атаката, Бог е осигурил помощ
за нас и в Неговата сила можем да победим.“ ПП 421
„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя.“
Филип. 4:13
„Исус дойде да донесе морална сила, която да се съедини с човешките усилия и последователите Му при никакви обстоятелства
не бива да позволяват да изгубят от погледа си Христос, който е техен пример във всичко.“ 1ИВ 262
„Той победи в човешко естество, като разчиташе на Бога за сила.
Това е привилегията за всички.“ 5АБК 1108
„И ние … ви умоляваме да не приемате напразно Божията

благодат.“ 2Кор.6:1

Отричай се от себе си – носи кръста си всеки ден
„Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека
се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби
живота си заради Мене, той ще го спаси. Понеже какво се ползва
човек, ако спечели целия свят, а изгуби себе си или бъде отхвърлен?“
Лука 9:23-25
„Пътят на всеки Христов последовател минава точно през себеотричането и кръста. Кръстът е този, който се противопоставя
на естествените наклонности и волята. Ако душата не е напълно
посветена на Бога, ако волята, чувствата и мислите не са доведени
в послушание на Божията воля, ще има провал в изпълнението на
принципите на истинската религия и в живота ни няма да може да се
изяви животът на Христос.“ 2СЦ 651
„Не можете да служите на себе си и в същото време да бъдете
слуги на Христос.“ 2СЦ 129
„Аз-ът поставя своите желания на първо място, но Господ изисква
цялото сърце, цялата ни обич. Той няма да приеме да бъде втори.“
6СЦ 103
„Предаването на аз-а е същността на Христовото учение.“
ЖИ 523
„Битката срешу аз-а е най-голямата битка, която се е водила някога. Покоряването на аз-а, предаването на всичко на Божията воля
изисква борба; но душата трябва да се покори на Бога, преди да бъде
възстановена в святост.“ ПХ 43
„Желаем ли да платим цената за вечния живот? Готови ли сме да
седнем и да пресметнем стойността – дали Небето заслужава такава
жертва – да умрем за себе си и да позволим волята ни да бъде покорена и приведена в съвършено съгласие с волята на Бога? Докато това
не стане, не можем да преживеем преобразяващата Божия благодат.
Веднага, щом представим изпразненото си естество на Господ
Исус и Неговата кауза, Той ще запълни вакуума със Святия Си
Дух. Тогава можем да вярваме, че ще ни даде от Своята пълнота.“
НМ 155
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„Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и
вие сте достигнали до пълнотата на живота в Него.“ Колос. 2: 9,10
„В Христос обитава телесно пълнотата на Божеството. Ето
защо въпреки, че беше изкушен във всичко като нас, Той стоеше
пред света от Своето първо влизане в него неопетнен от покварата, която Го обграждаше. Не трябва ли и ние да станем участници в тази пълнота, и не е ли този и само този начинът, по който
можем да победим, както Той победи? Губим много, като не размишляваме постоянно за характера на Христос.“ 7АБК 907
„Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи
равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ
на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки
образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на
кръст.“ Филип. 2: 5-8
„Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на
Този, Който Ме е изпратил.“ Йоан 6: 38
„Човешката воля на Христос не би Го завела в пустинята на изку-

шението, за да пости и да бъде изкушаван от дявола. Тя не би Го завела да претърпи унижение, презрение, осъждане, страдание и смърт.
Неговото човешко естество се отдръпна от тези неща така решително, както и нашетосе отдръпва от тях…. За какво живееше Христос?
За да върши волята на Своя Небесен Отец. Христос ни остави пример, за да последваме Неговите стъпки.“ ЗВ 29.10.1894
„Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да
бъде Мой ученик.“ Лука 14: 27
„Единствената ни надежда, ако искаме да победим е да обединим
нашата воля с Божията воля и да работим в сътрудничество с Него
час след час и ден след ден. Не можем да запазим аз-а си и да влезем
в царството на Бога. Ако някога достигнем до святост, това ще стане
като се откажем от аз-а и приемем ума на Христос.“ MБ 143
„Не само в началото на християнския живот трябва да се отречем
от аз-а. При всяка стъпка към небето трябва да подновяваме това.“
ПрХ 159, 160
„Никой не е жив християнин, ако не преживява ежедневно Божиите неща и ежедневно не практикува себеотричане, като с радост носи
кръста си и следва Христос.“ 2СЦ 505
„Щедрите обещания на Библията са за онези, които вдигат кръста
си и ежедневно се отричат от аз-а си.“ 5СЦ 303
„Себеотричане означава да владееш духа, когато страстта се
стреми към надмощие, да устояваш на изкушението да критикуваш и
говориш неодобрително, да бъдеш търпелив с детето, кето не разбира и чието поведение е ужасно и трудно поносимо. Да стоиш вярно
на поста си и да изпълняваш дълга си, когато другите се провалят, да
поемаш отговорности където и когато можеш, не с цел да бъдеш похвален, нито заради някакви облаги, но заради Господаря, Който ни
е дал да вършим работа с непоклатима вярност; когато би могъл да
се похвалиш – да замълчиш и да оставиш други устни да те хвалят.
Себеотричането е да правиш добро на другите, когато склонността
те кара да служиш и да угаждаш на себе си.“ 4СЦ 521
„Да носим кръста на Христос, означава да контролираме грешните си страсти, да проявяваме християнска любезност, когато ни е
трудно да го правим, да виждаме нуждите на нуждаещите ,отчаяните
и измъчените, и да жертваме себе си, за да ги облекчим и да отваряме
сърцата си и домовете си за бездомното сираче, дори това да ни коства средства и търпение.“ 4СЦ 627
„Саможертвата, съчувствието, любовта, изявени в живота на
Христос, трябва да се видят отново в живота на Божия съработник.“ ЖИ 417

Вземи Неговото иго върху си
„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,
и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от
Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой
на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“
Мат. 11: 28-30
„Игото и кръстът са символи, представящи едно и също нещо
– предаването на волята на Бога. Носенето на игото обединява в
приятелство ограничения човек и скъпия възлюбен Син на Бога. Поемането на кръста премахва аз-а от душата и поставя човека там,
където той се учи как да носи Христовите товари. Не можем да следваме Христос, без да поемем Неговото иго, без да вдигнем кръста и
да го носим след Него.“ 5АБК 1090
„Когато се откажете от собствената си воля, от собствената си

мъдрост и се учите от Христос, ще бъдете приет в царството на Бога.
Той изисква пълно, безрезервно предаване. Дайте живота си на
Него, за да го подреди, моделира и оформи. Вземете игото Му. Оставете се да бъдете водени и учени от Него….
В момента, в който хомотът Му е сложен на врата ви, веднага откривате, че е лек; тогава и най-тежката духовна работа може да бъде
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извършена, и най-тежките товари – носени, защото Господ дава подкрепа, и сила, и радост при извършване на работата.“ 1ИВ 110
„Дългът става наслада, а жертвата удоволствие. Пътеката, която
по-рано е изглеждала обвита в мрак, засиява с лъчите на Слънцето
на правдата.“ ПХ 59
„Когато единствената ви цел е да прославите Бога, ще бъде лесно да служите на Господа и да вървите по пътя към небето. Цялото
същество трябва да бъде посветено на Бога, защото нашият скъпоценен Спасител никога не споделя едно разделено сърце. Нашите
наклонности и желания трябва да бъдат под конрола на Божия Дух.“
РХ 05.05.1891

Считай себе си мъртъв за греха и жив за Бога
„Какво, да кажем ли тогава: Нека останем в греха, за да се умножи
благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме
в Исус Христос, се кръстихме в Неговата смърт? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така
и ние да ходим в нов живот… Като знаем това, че нашето старо
естество е разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да
не робуваме вече на греха. Защото, който е умрял, той е свободен
от греха.“ Римл. 6: 1-7
„Християнският живот не е видоизменение или подобрение на
старото, а преобразяване на естеството. Трябва да има смърт за аз-а
и за греха и напълно нов живот.“ ЖИ 172
„Така също и вие трябва да считате себе си мъртви за греха и
живи за Бога в Христос Исус.“ Римл. 6: 11 (ревиз. изд.)
„И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се
покорявате на неговите страсти. Нито представяйте частите си като
оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели
от мъртвите, и частите си като оръдия на правдата. Защото грехът
няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.“ Римл.
6: 12-14
„Вие, които твърдите, че сте християни, ако не ви бъде дадена
друга светлина, освен съдържащата се в този текст, вие ще бъдете
без извинение, ако се оставите да бъдете контролирани от низките
страсти.“ 2СЦ 454
„Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни
слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха,
който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?“ Римл. 6:16
„Защото от каквото е победен човек, на това става роб.“
2Петр. 2: 19
„Ако даваме воля на гнева, похотта, алчността, омразата, себелюбието или на какъвто и да е друг грях, ние ставаме слуги на греха.
„Никой човек не може да служи на двама господари.“ Ако служим на греха, не можем да служим на Христос.“ ВМ 114

„Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се
покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден
и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ Римл. 6: 17, 18
„Положете цялото си същество в ръцете на Господа – душа, тяло
и дух – и решете да бъдете Негов обичащ, осветен инструмент, движен от Неговата воля, ръководен от Неговия ум, изпълнен с Неговия
Дух.“ СД 105
„Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за
мене.“ Гал. 2: 19, 20
„И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със
същата мисъл, защото този, който е пострадал в плътта е спрял
да греши, за да не живее вече през останалото в плътта време за
човешките страсти, а за Божията воля.“ 1Петр. 4: 1, 2
„Защото любовта на Христос ни управлява, понеже сме убедени,
че един е умрял за всички, затова всички са умрели. И Той умря за
всички, та да могат онези, които живеят да не живеят вече за себе си,
но за Този, Който заради тях умря и беше възкресен.“ 2Кор. 5: 14, 15
(ревиз. изд.)
„И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това,
което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христос в
Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите
с Него в слава. Затова умъртвете това, което е земно във вас: блудство, нечистота, страст, лошо желание и алчност, което е идолопоклонство; поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; в
които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене
от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в
познание по образа на Този, Който го е създал;“ Колос. 3: 1-10
82 83
„Скъсай с греховете си чрез вършене на правда.“ Дан. 4: 27
(ревиз. изд.)
„Видях, че Господ ви е дал светлина и опит, за да можете да видите греховността на един прибързан дух и да владеете страстите си.
Ако не успеете да извършите това, със сигурност ще се провалите и във вечния живот...
Вие непрекъснато повтаряте: „Не мога да се владея.“ Трябва да
отговоря: „Липсва ви един кротък, смирен дух. Аз-ът е изцяло жив
и вие сте непрестанно нащрек, за да го пазите да не бъде умъртвен
или наранен. Апостолът казва: „Защото сме умрели и животът ви е
скрит с Христос в Бога.“
Тези, които са мъртви за аз-а си, няма толкова лесно и с такава
готовност да се противопоставят на всичко, което може да ги раздразни. Мъртвите хора не могат да чувстват. Вие не сте мъртви.
Ако бяхте, и ако животът ви бе скрит в Христос, хиляди неща, които
сега забелязвате и които ви огорчават биха минали покрай вас като
незаслужаващи внимание, тогава бихте се хванали здраво за вечните
неща и бихте се издигнали над дребнавостите на този живот…. Исус,
когато беше хулен, малтретиран и обиждан, не отвръщаше. „Който,
когато беше хулен, хула не отвръщаше.“ Когато жестокостта на човека стана причина да понесе болезнени удари с камшик и рани, Той

не заплашваше, но се предаваше на Този, Който съди справедливо….
„Нека този ум бъде и във вас, който беше и в Христос Исус“…. Христос ни даде живота Си за пример и ние Го безчестим, когато проявяваме ревност за всяка дреболия и сме готови да се засегнем от всяка
обида, въображаема или реална. Не е доказателство за благороден
ум да бъдем готови да браним аз-а си, да пазим чувството си за лично достойнство. По-добре сто пъти да страдаме като онеправдани,
отколкото да нараняваме душата си с дух на отмъщение или като
даваме воля на гнева си.“ 2СЦ 424-427
„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за
вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който
грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който
бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше;
но Се предаваше на Този, Който съди справедливо.“ 1Петр. 2: 21-23
„Той Сам понесе нашите грехове в тялото Си на дървото, за
да можем ние да умрем за греха и да живеем за правдата.“ 1Петр.
2: 24

ВНИМАВАЙ, ЗА ДА НЕ ПАДНЕШ
„Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни
всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и
в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли
от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше;
и тая канара бе Христос), но в повечето от тях Бог не благоволи;
затова бяха отхвърлени в пустинята…. Затова, който мисли, че
стои, нека внимава да не падне.“ 1Кор. 10: 1-12
„Нуждаем се от близка връзка с Христос. Не сме в безопасност
нито за миг, ако не сме ръководени и контролирани от Святия Дух.“
НП 187
„Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво,
невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог; но увещавайте се
един друг всеки ден, докле още е „днес“, да не би някой от вас да се
закорави чрез измамата на греха.“ Евр. 3: 12, 13
„Когато Христос прие човешко естество, Той свърза човечеството
със Себе Си чрез връзка на любов, която никога не може да бъде разкъсана от никоя сила, освен от избора на самия човек. Сатана постоянно ще представя пред нас изкушения, за да ни накара да прекъснем тази връзка – да изберем да се отделим от Христос. Ето
тук трябва да бдим, да се борим, да се молим, та нищо да не може да
ни съблазни да изберем друг Господар; защото винаги сме свободни
да го направим. Но нека държим погледа си постоянно върху Исус
и Той ще ни съхрани. Като гледаме на Исус, ние сме в безопасност.
Нищо не може ди ни изтръгне от ръката Му.“ ПХ 72
„За да вървим напред, без да се спъваме, трябва да имаме уверението, че една всемогъщата ръка ще ни държи и че едно безкрайно съчувствие ще бъде проявено към нас ако паднем. Сам
Бог може по всяко време да чуе нашия вик за помощ.“ СД 154

Той ще бъде твой Ходатай, ако паднеш
„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешавате; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца – Исуса Христа праведния.“
1Йоан 2: 1
„В мига, в който човекът прие изкушенията на Сатана и извърши
точно тези неща, които Бог беше казал, че не трябва да върши, Христос – Божият Син застана между мъртвите и живите и каза: „Нека

наказанието падне върху Мен. Аз ще застана на мястото на човека. Нека той има още един шанс.““ 1АБК 1085
84 85
„Христос… дори е от дясната страна на Бога и също ходатайства
за нас.“ Римл. 8: 34
„Веднага щом Божието дете приближи трона на милостта, става
клиент на великият Адвокат. При първите думи на покаяние и молба
за прошка Христос се заема с неговия случай и го прави Свой, представяйки молбата пред Отца като Своя Собствена.“ 6СЦ 364
„Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат
при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за
тях.“ Евр. 7: 25

Той се моли за теб
„Симоне, Симоне, ето – Сатана пожела да те има, … но Аз се
молех за тебе, да не отпадне вярата ти; и когато се обърнеш, укрепи
братята си.“ Лука 22: 31, 32
„Макар че Петър беше съгрешил тежко, той не беше изоставен.
Думите на Христос бяха записани върху душата му: „Аз се молех за
тебе, да не отпадне вярата ти.“ В своята горчива агония на разкаяние,
тази молитва и споменът за Христовия поглед, пълен с любов му
дадоха надежда.“ ПрХ 155, 156
„Колко загрижен е Господ Исус, да не допусне никакъв случай,
при който душата да се отчае. Как обгражда душата от свирепите
атаки на Сатана. Ако чрез различни изкушения сме изненадани и
подмамени да съгрешим, Той не се отвръща от нас и не ни оставя да
погинем. Не, не, нашият Спасител не е такъв. Христос се молеше за
нас.“ 7АБК 948
„Същото съчувствие, което потърси Петър, за да го спаси се простира към всяка душа, паднала под силата на изкушението. Специален план на Сатана е, да въведе човека в грях, а след това да го
остави безпомощен и треперещ, страхуващ се да потърси прощение.
Но защо трябва да се боим, когато Бог е казал: „Нека се хване за
силата Ми, за да се примири с Мене и ще се примири с Мене.“
Исая 27: 5. Всичко необходимо е направено за нашите недостатъци,
по всякакъв начин сме насърчени да дойдем при Христос.“ ПрХ 156
„Господ … е дълготърпелив към нас, не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние.“ 2Петр. 3: 9
„Бог дълго търпи непокорството на човеците и на всички дава възможност да видят и да изоставят греховете си.“ ПП 626
„Един мълчалив свидетел брани всяка жива душа, стремейки се
да я спечели и привлече към Христос. Ангелите никога не оставят
изкушавания да стане жертва на врага, който би унищожил човешките души, ако му се позволи да го стори. Докато има надежда, докато
не отблъснат Святия Дух за свое вечно погубване, човеците са
пазени от небесни същества.“ НП 23
„Божественият Учител проявява търпение към грешащите с цялата им опърничавост. Неговата любов не изстива, усилията Му да
ги спечели не престават. С протегнати ръце Той чака отново и отново да посрещне грешащите, бунтовните, дори отстъпилите. Сърцето Му се трогва от безпомощността на малкото дете, подложено на
грубо отношение. Викът на човешкото страдание никога не достига
до ушите Му напразно. Макар че всички са скъпоценни в очите Му,
грубите, сърдитите, упоритите характери, най-силно привличат съчувствието и любовта Му, защото Той познава нещата от причината

до следствието. Този, който е най-лесно изкушаван и най-склонен да
греши, е специален обект на Неговата грижа.“ В 294
„Защото Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст.“
Пс. 103: 14
„Има хора, които са познали прощаващата любов на Христос, и
които наистина желаят да бъдат деца на Бога, които въпреки това
осъзнават, че характерът им е несъвършен, животът им – неправилен
и са готови да се съмняват дали сърцата им са обновени от Святия
Дух. На такива бих казала: Не се отдръпвайте назад в отчаяние. Често ще трябва да коленичим и да плачем при нозете на Исус поради
недостатъците и грешките си. Но не трябва да се обезкуражаваме.
Дори и да сме победени от врага, не сме изгонени, нито изоставени, нито отхвърлени от Бога. Не, Христос е от дясната страна на
Бога и се застъпва за нас. Възлюбеният Йоан казва: „Това ви пиша,
за да не съгрешавате. А ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца
– Исус Христос, праведният.“ И не забравяйте думите на Христос:
„Сам Отец ви обича.“ Той желае да ни възстанови в правилни взаимоотношения със Себе Си, да види Своята собствена чистота и
святост, отразена във вас. И ако желаете и Му се предадете, Този,
Който е започнал доброто дело във вас ще го довърши до деня на
Исус Христос. Молете се по-горещо, вярвайте по-пълно.“ ПХ 64
„Бог не се отказва поради нашите грехове. Често правим грешки
и наскърбяваме Духа Му, но когато се покаем и дойдем при Него с
разкаяни сърца, Той няма да ни отпрати. Има препятствия, които
трябва да се премахнат. Грешни чувства са били подхранвани, имало
е и гордост, самодоволство, нетърпение и недоволство. Всички те
ни отделят от Бога – греховете трябва да бъдат изповядани; трябва
да се извърши една по-задълбочена работа на багодатта в сърцето.“
ВД 35
86 87
„Всички сме погрешими, всички правим грешки и падаме в грях;
но ако човек желае да види своите грешки, когато убеждаващият Дух
ясно му ги покаже и със смирено сърце ги изповяда, … тогава той
може да бъде възстановен.“ ЗП 238
„Съгрешили ли сте? Тогава без да се бавите потърсете Бог за милост и прощение… Милостта все още се простира към грешника.
Господ вика към нас във всичките ни скитания: „Върнете се, чада
отстъпници и Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.“ Божието
благословение може да бъде наше, ако обърнем внимание на умоляващия глас на Неговия Дух. „Както баща жали чадата си, така Господ
жали ония, които Му се боят.““ 5СЦ 177
„Защото Господ вашият Бог е благ и милостив и няма да отвърне лицето Си от вас, ако се обърнете към Него.“ 2Лет. 30: 9

Покай се и изповядай греха си, и се върни при Него
„Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да ви
не погуби беззаконието. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте, и направете си ново сърце и нов дух;
защо да умрете, доме Израилев? Понеже Аз не благоволя в смъртта
на оня, който умира, казва Господ Иеова; затова върнете се и живейте.“ Езекиил 18: 30-32
„Всеки ден, в който оставате в греха, вие сте в редиците на
Сатана, и ако се разболеете и умрете без покаяние, бихте били
загубени.“ РХ 24.12.1889
„Един неизповядан грях е достатъчен да затвори небесните пор-

ти пред вас. Това е така, защото човек не може да бъде спасен дори
с едно петно от грях, за който Исус дойде да умре на Голготския
кръст.“ ЗВ 17.03.1890
„Единствената ви сигурност е да дойдете при Христос и да
спрете да грешите в същия този момент. Сладкият глас на милост звучи в ушите ви днес, но кой може да каже дали ще звучи
и утре?“ ЗВ 29.08.1892
„Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го,
докато е близо; Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, и
към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.“ Исая 55: 6, 7
„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си,
та се помолят и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си
пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще
изцеля земята им.“ 2Лет. 7: 14
„Когато човек е съгрешил против един свят и милостив Бог, няма
по-благороден начин, по който да постъпи, от това да се покае и да
изповяда грешките си със сълзи на очи и мъка в душата. Това изисква Бог от него, Той няма да приеме нищо по-малко от един съкрушен
и разкаян дух.“ 4СЦ 178, 179
„Бог е близо при онези, които са със съкрушено сърце, и спасява
тези, които са с разкаян дух.“ Пс. 34: 18
„Божият народ трябва да напредва разумно. Не трябва да
бъдат спокойни, докато не е изповядан всеки познат грях; тогава тяхна привилегия и дълг е да вярват, че Исус ги приема.“
1СЦ 167
„Истинската изповед винаги е конкретна по характер и признава точно определени грехове. Те могат да са от такова естество, че
да бъдат отнесени само пред Бога, могат да бъдат и грехове, които
трябва да бъдат изповядани пред хората, които са били засегнати от
тях; могат да бъдат и с обществен характер и в такъв случай трябва
да бъдат публично изповядани. Но всяка изповед трябва да бъде
точно определена и конкретна, признавайки самите грехове, за
които сме виновни.“ ПХ 38
„Бог ще премахне всеки грях, изповядан пред Него с разкаяно
сърце. Тази вяра е животът на църквата.“ СС 93

Той ще ти прости, ще те очисти и ще те възстанови
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни
прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ 1Йоаново 1:9
„И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките
ви нечистотии, и от всичките ви идоли ще ви очистя. И ще ви дам
ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас и ще отнема каменното сърце от плътта ви и ще ви дам сърце от плът. И ще вложа
Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми
и да пазите правилата Ми и да ги вършите.“ Езекиил 36:25-27
„Върни се, отстъпнице Израил, заявява Господ! Няма да излея
върху вас гнева Си, защото Съм милостив, заявява Господ, няма да
пазя гняв до века. Само признай беззаконието си, че си отстъпила
от Господа, своя Бог.“ Еремия 3:12,13
„Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави, ще намери милост.“ Пр. 28:13
„Признах греха си пред Тебе ,не скрих беззаконието си; казах: ще
изповядам престъпленията си пред Господа; тогава Ти прости ви-

ната на греха ми.“ Пс. 32:5
88 89
„Веднага щом се сагласим да се откажем от греха и да признаем вината си, бариерата между душата и Спасителя е премахната.“
1ИВ 325
„Има само едно средство, осигурено за престъпника на закона
– истинското покаяние и изповедта на греха и вярата в очистващата
кръв на Христос, ще донесат прощение и срещу името му ще бъде
записано „простен“.“ 2СЦ 293
„Блажен е онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит! Блажен е човекът, на когото Господ не вменява беззаконие, и в
чийто дух няма измама.“ Пс. 32:1,2
„Кръвта на Исус, Неговия Син, ни очиства от всеки грях.“
1Йоан. 1:7

Помoгни на грешника да се възстанови
„Братя, и ако човек е победен неочаквано от някое прегрешение,
вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух, като внимавате да не
би и вие да бъдете изкушени.“ Гал. 6:1
„Ето едно специално наставление как да се отнасяме с онези,
които неочаквано са паднали в грях. Изразът „неочаквано паднал“
трябва да има своето пълно значение Тя означава нещо различно от
преднамерено извършен граях. Да бъдеш въвлечен в грях внезапно,
без да си имал намерение да грешиш, но да съгрешиш, поради липса
на бдителност и молитва, и да не различиш изкушението на Сатана
и така да паднеш в неговите примки. Трябва да се прави разлика
между това, и случая на някой, който планира и умишлено влиза в
изкушение, и набелязва лошата си линия на поведение, покривайки старателно греха си, за да не бъде разкрит. Отношението ни не
може да бъде едно и също в двата случая. Нужни са по ефективни
мерки, за да се провери преднамерения грях; но апостолът настоява
за отношението, което трябва да бъде проявено към онези, които са
били „връхлетяни, изненадани или победени“ от изкушението. „Вие,
които сте духовни“, вие, които сте показали, че имате връзка с Бога,
„поправяйте такъв с кротък дух“ – не да изстискаме всяка надежда и
кураж от душата, но да поправим човека с кротост, „като внимавате
да не би и вие да бъдете изкушени“.“ РХ 28.06.1887г.
„Окуражавайте хората, издигайте ги в молитва пред Бога.
Много, които са били победени от изкушението са унижени от своите падения и чувстват, че за тях е напразно да се приближат при Бога;
но тази мисъл е внушена от Сатана. Когато са съгрешили и чувстват,
че не могат да се молят, кажете им, че точно тогава е време за молитва. Може да се чувстват засрамени и дълбоко унижени, но ако
изповядат греховете си, Този, Който е верен и праведен ще прости
греховете им и ще ги очисти от всяка неправда.“ ЗС 181,182
„Ако грешащият се покае и се покори на Христовата дисциплина,
ще му се даде друго изпитание. А дори и да не се покае, дори да стои
извън църквата, Божиите слуги все още имат да извършат работа за
него. Трябва ревностно да се стремят да го доведат до покаяние. И
колкото и тежко да е престъплението му, ако се поддаде на усилията
на Святия Дух, и ако чрез изповядване и изоставяне на греха даде
доказателства за покаяние, трябва да бъде простен и приет отново в
църквата.“ 7СЦ 263
„Изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг,
за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.“
Яков 5:16

„Братя мои, ако някой от вас се заблуди от истината, и един го
обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път
ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.“ Яков 5:19,20
„Ако мислите че брат ви ви е наранил, идете при него с доброжелателство и любов, и може да стигнете до разбиране и помирение....
Ако успеете да уредите проблема, вие сте спечелили своя брат без да
излагате слабостта му и помирението между вас е било покриване
на много грехове от погледите на другите.“ ЗП 181
„Който покрива престъпление се стреми към любов, а който повтаря за работата, разделя най-близки приятели.“ Пр. 17:9

Прощавайте си един на друг
„Внимавайте на себе си. Ако ти съгреши брат ти смъмри го; и
ако се покае прости му. И седем пъти на ден ако ти съгреши и седем
пъти на ден се обърне към теб и каже: покайвам се, ще му простиш.“
Лука 17:3,4
„Ако някой брат сгреши, прости му, ако те помоли. Ако не е достатъчно смирен, за да те помоли, прости му в сърцето си и покажи,
че си му простил с думи и действия. Тогава тежестта на неговия грях
в никой случай няма да лежи върху теб. „Внимавай на себе си – да
не би и ти да бъдеш изкушен.“ „И седем пъти на ден ако ти съгреши,
и седем пъти на ден се обърне към теб и каже: Покайвам се, ще му
простиш.“ А ние трябва да прощаваме не само седем пъти, а седемдесет пъти по седем. Трябва да прощаваме на другите точно толкова
често, колкото Бог прощава на нас.
Един човек никога не трябва да казва на друг: Когато видя, че си
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се променил, тогава ще ти простя.“ Това не е Божият план. Това е в
хармония с подтиците на човешката природа. Като показвате, че не
желаете приятелство със своя брат, вие наранявате не само неговата
душа, но и вашата собствена, нанасяйки болезнена рана в Исусовото
сърце като дълбоко Го наскърбявате.“ РХ 08.04.1902г.
„Прости на брат си от сърце“ Мат. 18:35 (ревиз. изд.)
„Нека всяко огорчение, ярост, гняв, вик и лоши думи заедно с всяка злоба да се махнат от вас; и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на
вас.“ Ефес. 4:31,32
„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо
против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите
прегрешения. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на
небесата, ще ви прости прегрешенията.“ Марко 11:25,26
„Мнозина са ревностни в религиозното служене, докато между
тях и братята им има неприятни разногласия, които те биха могли да
разрешат. Бог изисква от тях да направят всичко, което е по силите
им, за да възстановят хармонията. Докато не извършат това, Той не
може да приеме служенето им.“ ЖИ 311
„И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш,
че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и
иди първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.“
Мат. 5:23,24
„Този, който отказва да прости, отхвърля своята собствена надежда за прощение.“ ПрХ 247
„Вярно е, че някога той може да е получил прощение, но неговият
немилостив дух показва, че той сега отхвърля Божията прощаваща
любов. Той се е отделил от Бога и е в същото състояние, както преди
да бъде простен. Той се е отрекал от покаянието си и греховете му

остават върху него, сякаш не се е покайвал.“ ПрХ 251
„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с
милосърдие, благост, смирение, кротост и търпение. Претърпявайте
си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване
против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в
съвършена хармония.“ Колос. 3:12-14

Върни взетото
„И когато кажа на нечестивия: Непременно ще умреш; а той се
върне от греха си и постъпи законно и праведно; ако нечестивият върне залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота и не върши
неправда, непременно ще живее; няма да умре.“ Езекиил 33:14,15
„Сега не е твърде късно злините да бъдат поправени. Покажете
че се покайвате за миналите лоши постъпки като изкупвате времето. Ако сте постъпили лошо с някого, компенсирайте нещата по
начин, който вие прецените. Това е единствената ви надежда за
прощаващата любов на Бога.“ 3СЦ 549,550
„Прочее, принасяйте плодове достойни за покаяние.“ Лука 3:8
„Ако сме ощетили другите чрез нечестна сделка, ако сме надхитрипи някого при покупко – продажба, или сме измамили някого, дори
това да е в рамките на закона, трябва да признаем неправдата си и да
възстановим щетата, доколкото това е в наша власт.“ ЖИ 556
„Не можете да поправите всеки случай, защото някои от хората,
които сте ощетили са починали и сметката стои записана срещу името ви. В този случай най-доброто, което можете да направите е да
принесете жертва за престъпление на олтара на Господа и Той ще я
приеме и ще ви прости. Но когато можете, трябва да направите обезщетение за онеправданите.“ 5СЦ 339
„Ако несъзнателно сме дали невярно свидетелство за някого, ако
сме предали погрешно думите му, ако сме наранили репутацията му
по някокъв начин, трябва да отидем при тези, с които сме разговаряли за него и да вземем обратно всички свои неверни изказвания.“
MБ 59
„Когато човек е виновен... нека изповяда онова, в което е съгрешил.“ Лев. 5:5
„Ако е имало разногласия,... ако е имало завист, злоба, горчивина,
лоши предположения, изповядайте тези грехове, не като останалите,
а идете при братята й сестрите си лично. Бъдете точни. Ако сте извършили една злина, а те двадесет, изповядайте тази една, сякаш вие
сте били главният виновник. Хванете ги за ръка, позволете сърцето
ви да бъде смекчено от влиянието на Божия Дух и кажете: „Ще ми
простиш ли?“ НП 370
„Виновният знае точно кои грехове да изповяда, за да бъде душата му чиста пред Бога.“ 1СЦ 156

Бди и се моли
„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а
тялото немощно.“ Марко 14:38
„Някои са задавали въпроса: „Трябва ли да бъда постоянно нащрек и да чувствам ограничение върху себе си?“ Показано ми бе, че
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имаме да извършим голяма работа – да изследваме своите собствени
сърца и да наблюдаваме себе си с ревностно внимание. Трябва да
научим къде падаме и след това да пазим себе си в това отношение.
Трябва да имаме съвършен контрол над духа си.“ 1СЦ 308
„Няма нито един импулс в нашата човешка природа, нито една

способност на ума или склонност на сърцето, които да не се нуждаят
да бъдат миг след миг под контрола на Божия Дух. Няма благословение, което Бог да даде на човека, нито изпитание, което Той да
допусне да го сполети, и Сатана да не може да го сграбчи и използва
да изкушава, тормози и съсипва душата, ако му дадем и най малка
възможност.“ ПП 421
„Всеки път, когато човек е окръжен от облаци, объркан от обстоятелства или сполетян от бедност или скръб, Сатана е там, за да
изкушава и безпокои. Той атакува слабите места на характера ни.
Стреми се да разклати доверието ни в Бога, Който допуска такова
състояние на нещата. Ние сме изкушавани да изоставим довереието
си в Бога, да се усъмним в Неговата любов. Изкусителят често идва
при нас, така както дойде при Христос, излагайки пред нас собствените ни слабости и недостатъци. Той се надява да обезкуражи
душата и да прекъсне връзката ни с Бога. Тогава е сигурен в плячката
си.“ ЖИ 120
„Само като осъзнаваме своята собствена слабост и като гледаме
към Исус, можем да ходим в безопасност.“ ЖИ 382
„Молете си по всяко време в Духа, с всякаква молитва и молба. Бъдете будни в това с неуморно постоянство“ Ефес. 6:18 (ревиз. изд.)
„Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната
сила.“ СE 254
„Така, както Христс в човешкото Си ествество търсеше сила от
Своя Отец, за да може да издържи изпитанията и изкушенията, така
трябва да правим и ние – да следваме примера на безгрешния Божий
Син. Ежедневно се нуждаем от помощ, благодат и сила от Източника
на всяка мощ. Трябва да хвърлим безпомощните си души в обятията на Този, Който е готов да ни помогне във всяко време на нужда.
Твърде често забравяме Господа. Аз-ът дава воля на импулсивността
и губим победите, които трябва да спечелим.“ ББ 179
„Бъдете будни, стойте твърди във вярата, бъдете смели, бъдете
силни. Нека всичко, което вършите да бъде извършено с любов.“
1Кор. 16:13 (ревиз. изд.)
„Внимавайте да не говорите прибързано, раздразнително и нетърпеливо. Бдете, да не би гордостта да намери място в сърцето ви. Бдете, да не би пагубни страсти да ви победят вместо вие да ги покорите.
Бдете да не станете леки и без стойност, и влиянието ви да бъде по
скоро за смърт отколкото за живот.“ ВЖ 224
„Бдете за незабележимото приближаване на врага – бдете да не
би да се проявят старите навици и естествените наколконности, отблъснете ги и бдете. Отблъснете ги и сто пъти ако е нужно. Бдете за
своите мисли, бдете за плановете си, да не би да станат себелюбиви
и егоцентрични.“ ЗП 351
„Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво,
невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог; но увещавайте се
един друг всеки ден, докле още е „днес“, да не би някой от вас да се
закорави чрез измамата на греха.“ Евр. 3:12,13
„Нека държим непоколебимо изповедта на нашата вяра, защото е
верен Онзи, Който е обещал.“ Евр. 10:23
„Старайте се да ви намери в мир, без петно и безупречни.“
2Петр. 3:14
„Само ако бдите, непрестанно бдите в молитва, ако вършите всичко сякаш сте в непосредственото присъствие на Бога, ще бъдете избавени от отстъпване пред изкушението и може да се надявате, че ще
бъдете пазени чисти, без петно и неосквернени до края.“ СЕ 128

„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ
лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата.“ 1Петр. 5:8,9
„Бъдете силни в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“ Ефес. 6:10,11
„Защото нямаме Първосвещеник, Който да не може да състрадава
с нас в нашите немощи, но беше изкушен във всички неща, както ние
сме изкушавани, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага във време на нужда.“ Евр. 4:15,16

Моли се и вярвай, и ще получиш
„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и
ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси,
намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.“ Мат. 7:7,8
„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ Филип. 4:6
„И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим
нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за
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каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.“ 1Йоан 5:14,15
„Молете се с вяра. Приведете на всяка цена живота си в хармония
с вашите молби, за да получите благословенията за които се молите.“
7СЦ 274
„Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога: и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.“
1Йоан 3:21,22
„Никакво добро няма да бъде задържано от тези, които ходят в
чистота.“ Пс. 84:11
„Защото очите на Господа са върху праведните,и ушите Му към
тяхната молитва; но лицето на Господа е против ония, които вършат
зло“ 1Петр. 3:12
“Ежедневно се отправят хиляди молитви на които Бог не отговаря.
Това са молитви, изречени без вяра. „Този който идва при Бога трябва
да вярва, че Той съществува и възнаграждава тези,които старателно
го търсят.“ Има себелюбиви молитви, идващи от сърце което подхранва идоли… Има капризни, раздразнителни молитви, изречени
от хора, недоволстващи от тежестите и грижите на живота, вместо
смирено да търсят благодат, за да ги облекчи. Тези, които принасят
такива молби не пребъдват в Христос. Те не са предали волята си на
Божията воля. Не се съобразяват с условието на обещанието и то не
се изпълнява за тях.“ НП 147
„Ако пребъдвате в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте,
каквото и да желаете, и ще ви бъде.“ Йоан 15:7
„Затова, нека пристъпваме с недежда към престола на благодатта,
за да получим милост и да намерим благоадат, която да помага във
време на нужда.“ Евр. 4:16

Той ще се грижи за теб
„И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за
вас.“ 1Петр. 5:7
„Опитваме се твърде упорито сами да се грижим за себе си. Ние
сме неспокойни и в голяма степен ни липсва едно непоклатимо
доверие в Бога. Мнозина се тревожат, работят, умуват и планират,

страхувайки се, че могат да останат в нужда. Те не могат да отделят
време за молитва и посещение на религиозните служби, и в грижата
за самите себе си, не дават възможност на Бог да се погрижи за тях
и Господ не прави много за тях, понеже те не му дават възможност.“
2СЦ 196
„Грижата е сляпа и не може ясно да види бъдещето; но Исус знае
края от началото. Във всяка трудност Той има готов начин, чрез който да дари помощ. „Никакво добро няма да бъде задържано от тези,
които ходят почтено.
Нашият Небесен Баща им хиляди начини да се погрижи за нас,
за които ние не знаем нищо. Онези, които приемат принципа да поставят службата си за Бога над всичко, ще открият че, затрудненията
изчезват и една ясна пътека стои пред нозете им.“ ЗС 481
„И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво
ще пием? или: Какво ще облечем? Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко
това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото
утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото,
което му се намери.“ Мат. 6:31-34
„Хвърлете бремето си върху Господа и Той ще ви подкрепи, никога не ще остави праведния да се поклати“ Пс. 55:22
„Онези, които са призовани на отговорни постове в Божието дело,
често чувстват, че носят тежко бреме, докато в същото време могат
да имат задоволство, знаейки, че Исус носи всяко бреме. Общо взето си позволяваме да се чувстваме твърде угрижени, обезпокоени и
объркани в работата си за Господа. Имаме нужда да Му се доверим,
да повярваме в Него и да вървим напред.“ 4АБК 1161
„Ще запазиш в съвършен мир, непоколебимия ум, защото на Тебе
уповава.“ Исая 26:3

Неговите ангели ще те пазят
„Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък
ногата си.“ Пс. 91:11,12
„Закрилата на небесното войнство е гарантирана за всички, които работят според Божиите начини и следват Неговите планове.“ 1ИВ 97
„Ангелът Господен обгражда от всички страни онези, които Му се
боят и ги избавя.“ Пс. 34:7
„Ако очите ни можеха да се отворят бихме видели около себе си зли
ангели, които се опитват да изобретят някои нов начин да ни безпокоят
и съсипват. Бихме видели също и Божии ангели, бранейки ни от тях96 97
ната сила, защото бдящото око на Бога е над Израел за добро и Той ще
запази и спаси людете си, ако положат доверието си в Него.“ РП 60
„Той не ни е оставил да се борим със силата на врага с нашите ограничени способности. Небесни ангели се борят в нашите битки за
нас и като им сътрудничим, можем да бъдем победители над злото.“
ББ 10
„Нищо не е на пръв поглед по безпомощно и все пак наистина понепобедимо от душата, която чувства своята нищожност и разчита
изцяло на заслугите на Спасителя. Бог по-скоро би изпратил всеки
ангел в небето да се притече на помощ на такъв човек, отколкото да
позволи да бъде победен.“ 7СЦ 17
„Ако осъзнаем своята безпомощност и нуждата си от Божествена

помощ, нама да уповаваме на себе си. Не знаем какви последици
може да отреди един ден, час или един миг и никога не бива да започваме деня, без да поверим пътищата си на нашия Небесен Баща.
Той е наредил на ангелите си да бдят над нас и ако се поставим под
тяхното покровителство, тогава при всяка опасност те ще бъдат от
дясната ни страна. Когато, без да съзанваме, сме в опасност да упражним лошо влияние, ангелите ще бъдат до нас, ще ни подканват
към по-добро поведение, ще избират думите вместо нас, и ще повлияват нашите действия.“ ПрХ 341,342
„Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на
ония, които ще наследят спасение?“ Евр. 1:14
„Славните ангели намират своята радост в даването, дарявайки
любов и неуморна бдителност на душите, които са паднали и несвяти. Небесни същества се стремят да спечелят сърцата на човеците, те
носят в този тъмен свят светлина от небесните дворове, чрез внимателна и търпелива служба въздействат върху човешкия дух, за да доведат изгубените до приятелство с Христос, което е дори по-близко
отколкото те самите могат да си представят.“ ЖИ 21
„Небесните ангели са запознати с нашите думи и действия и дори
с мислите и намеренията на сърцето.“ 1СЦ 544
„Но работата на добрите ангели не е да контролират умовете на
хората против волята им. Ако се поддадат на врага и не направят
никакво усилие да му се съпротивят, тогава Божиите ангели могат
да сторят твърде малко – не повече от това, да възпрат сатанинското
войнство, за да не бъдат тези души погубени, докато на намиращите
се в опасност бъде дадена допълнителна светлина, за да ги накара да
се събудят и да погледнат към небето за помощ. Исус няма да упълномощи святите ангели да избавят онези, които не правят никакво
усилие да помогнат на себе си.“ 1СЦ 345
„Работата на тези небесни същества е да приготвят жителите на
този свят, за да могат да станат Божии деца – чисти, святи, неосквернени. Но хората, дори и да казват, че са последователи на Христос, не
поставят себе си в положение, където могат да разберат тази служба
и така работата на небесните пратеници се затруднява.“ 7АБК 923
„Показвани са ми Божии ангели, напълно готови да дадат благодат
и сила на онези, които чувстват нужда от Божествена сила. Но тези
небесни пратеници няма да дарят благословения, ако не са помолени за това. Те чакат да чуят вика на душите, гладуващи и жадуващи
за Бижието благословение; често чакат напразно. Имало е наистина
случайни молитви, но не и ревностна молитва от смирени и покаяни
сърца.“ НП 129
„Ако очите ни можеха да се отворят за да видим падналите ангели
на работа за онези, които са спокойни и смятат , че са в безопасност,
нямаше да се чувстваме така сигурни. Зли ангели са на пътя ни всеки
миг.“ 1СЦ 302
„ На врага на душите не е позволенио да чете мислите на хората;
но той е проницателен наблюдател, обръща внимание на действията
и умело наглася изкушенията си според случя на онзи, който се поставя в неговата власт.“ 1ИВ 122
„Един мълчалив свидетел охранява всеки жив човек, стремейки
се да го спечели и привлече към Исус. Ангелите никога не оставят
изкушаваните да станат плячка на врага, който би погубил душите
на човеците, ако му бе позволено да го стори. Докато има надежда,
докато не отблъснат Святия Дух за свое вечно погубване, човеците
са пазени от небесни, разумни същества.“ НП 23

Той ще направлява стъпките ти и ще те учи на волята Си
„Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките
му.“ Пр. 16:9
„Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум.
Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките
ти. Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от
зло.“ Пр. 3:5-7
„Бог не насилва волята на никого; затова не може да води онези,
които са твърде горди, за да бъдат учени и са склонни да постъпват
както те искат. За нерешителния човек – този, който се стреми да
следва собствената си воля, докато в същото време претендира, че
върши волята на Бога, е записано: „Нека не мисли такъв човек, че ще
получи нещо от Господа.“ Яков 1:7“ ПП 384
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„Възложи делото си на Господа, и плановете ти ще бъдат утвърдени.“ Пр. 16:3
„Христос, докато живя на земята, не правеше Свои планове. Той
приемаше Божиите планове за Себе Си, и ден след ден Отец Му разкриваше плановете Си. Така и ние трябва да зависим от Бога, за да
може животът ни да бъде непринудена изява на Неговата Воля. Когато предаваме пътищата си на Него, Той ще направлява стъпките
ни.“ ЗС 479
„ Кротките ще води в мъдрост, и кротките ще научи на пътя Си.“
Пс. 25:9

Слушай гласа Му и Го следвай
„Слушайте гласа Ми, и изпълнявайте всичко, което Съм ви съм
заповядал; и така вие ще бъдете Мои люде, и Аз ще бъда ваш Бог.“
Еремия 11:4
„Овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват,
защото познават гласа му. А чужд човек няма да последват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.“ Йоан 10:3-5
„Има три начина чрез които Господ ни разкрива волята Си, за да
ни ръководи и да ни направи годни да ръководим и другите. Как можем да различим Неговия глас, от този на някой непознат? Как можем да го различим от гласа на фалшивия пастир? Бог ни разкрива
волята Си в Своето слово – Святите Писания. Гласът му се разкрива
също и в делата на Неговото провидение и ние ще го разпознаем, ако
не отделяме душата си от Него като ходим в своите си пътища, действаме според своите си желания и като следваме подтиците на едно
неосветено сърце, докато сетивата ни дотолкова се объркат, че да не
могат вече да различат нещата с вечна стойност, а гласът на Сатана е
така престорен, че се приема за Божия глас.
Друг начин, чрез който Божия глас може да бъде чут е чрез апелите на Неговия Свят Дух, Който оставя върху сърцето отпечатъци,
които ще се развият в характера. Ако се съмнявате относно някой
въпрос, трябва първо да се консултирате с Писанията. Ако истински
сте започнали живота на вярата, вие сте се предали на Господа да
бъдете напълнио Негов и Той ви е взел в ръцете си да ви моделира и
оформи според Своята цел, за да бъдете съд за почит. Трябва да имате горещо желание да бъдете податливи на Неговото влияние и да Го
следвате, където и да ви води.“ 5СЦ 512
„Как може младият човек да поддържа пътя си чист? Като го пази
според Твоето Слово. С цялото си сърце Те търся, не позволявай да
се отклоня от Твоите заповеди! Съхраних Словото Ти в сърцето си,

за да не ти съгрешавам.“ Пс. 119:9-11 (ревиз. изд.)
„Онези, които решат да не вършат нищо, което не е угодно на Бога
ще разберат, след като представят случая си пред Него, какъв курс да
предприемат. И ще получат не само мъдрост, но и сила. Ще им бъде
дадена сила за послушание и за служене, както е обещал Христос.“
ЖИ 668
„Бъди силен и смел… Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще
бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави; не бой се, нито
се страхувай.“ Вт. 31:7,8
„Като малко дете се доверете на водителството на Този, Който
„ще пази нозете на светиите Си.“ Бог никога не води Своите деца по
начин, различен от този, по който те биха избрали да бъдат водени,
ако можеха да видят края от началото, и да различат славата на целта,
която изпълняват като Негови съработници.“ ЗС 479
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ЖИВЕЙ ОСВЕТЕНИЯ ЖИВОТ
Той ви е призовал да бъдете светии
„До църквата на Бога... до тези, които са осветени в Христос
Исус, призовани да бъдат светии заедно с всички онези, които
на всяко място призовават името на Исус Христос, нашия Господ.“
1Кор. 1:2
„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; както ни е избрал в Него преди създанието на
света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов.“
Ефес. 1:3,4
„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е
потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този,
Който ни е призовал към слава и добродетел; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез
тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света.“ 2Петр. 1:3,4
„Никой от нас няма нужда да извинява прибързания си нрав,
деформирания си характер, своето себелюбие, завист и каквато
и да било нечистота на душата, тялото и духа. Бог ни е призовал
към слава и добродетел. Трябва да се покорим на този призив.“ РХ 24.04.1900
„...Бог отначало ви е избрал за спасение, чрез освещение на Духа
и вяра в истината, за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос.“
2Сол. 2:13,14
„Съблечете старото си естество, което принадлежи на предишния
ви начин на живот и е покварено чрез измамни страсти и се обновете
в духа на своя ум и облечете новото естество, сътворено по подобие на Бога в истинска праведност и святост.“ Ефес. 4:22-24 (ревиз.
изд.)
„Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост.“
1Сол. 4:7
„За да възвестявате превъзходствата на Този, Който ви е призовал
от тъмнината в Своята чудесна светлина“ 1Петр. 2:9
„Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, пазете се от плътските страсти, които воюват против душата.“
1Петр. 2:11
„Блудство и всякаква нечистота и алчност, нито веднъж да не се

споменават между вас, след като сте станали светии; нито неприлични думи, нито глупави разговори, нито неподобаващи шеги; но по
скоро принасяйте благодарности. Защото това знаем ние, че никкой
блудник или нечист човек, нито някой скъперник, който е идолопоклонник има наследство в царството на Христос и на Бога.
Нека никой не ви заблуждава с празни думи, защото поради тези
неща идва Божият гняв върху децата на непокорството. За това не
бъдете техни съучастници.“ Ефес. 5:3-7 (ревиз. изд.)
„Размислете за Исус. Той беше верен на Този, Който Го постави.… А ние сме Негов дом, ако държим твърдо своята увереност и
дръзновение докрай.“ Евр. 3: 1-6 (ревиз. изд.)
„Старайте се да ви намери в мир , без петно и безупречни.“
2Петр. 3:14

Направи призванието и избирането си сигурно
„Затова братя, старайте се да направите призванието и избирането
си сигурно, защото ако вършите тези неща, никога няма да паднете,
защото така ще ви се даде преголям достъп до вечното царство на
нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ 2Петр. 1:10,11
„Призоваването и оправданието не са едно и също нещо. Призоваването е привличането на грешника към Христос, и това е дело на
Святия Дух, Който действа върху сърцето, като убеждава за грях и
приканва към покаяние.“ 1ИВ 390
„Мнозина, които чуват милостивата покана, са изпитвани и проверявани, но малцина са запечатани с печата на живия Бог. Малцина
ще смирят себе си като малко дете, за да могат да влявзат в небесното
царство.“ 5СЦ 50
„Мнозина са призовани, а малцина избрани.“ Мат. 22:14
„През всички епохи и във всеки народ, онези, които вярват, че
Исус може и ще ги спаси лично ОТ ГРЕХА , са Божиите избрани.
Те се покоряват на Неговия призив – излизат от света и се отделят
от всяка нечиста мисъл и несвята практика.... Тъжен факт е, че поголямата част от наричащите себе си Божии народ са нямали вяра в
Христос като техен личен Спасител. Ако бяха повярвали в Божиите
обещания, записани за тях, щяха ежедневно да получават Божията
благодат и да побеждават чрез заслугите на един разпънат и възкръснал Спасител.“ РХ 01.08.1893
„Този, който няма достатъчно вяра в Христос, за да вярва, че
Той може да го пази от съгрешаване, нама вярата, която ще му
даде достъп до царството на Бога.“ РХ 10.03.1904
„’Кой, о, Господи, ще устои, когато се явиш?’ Само онези, които
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имат чисти ръце и чисто сърце ще устоят в деня на Неговото пришествие... Щом като се надявате в края да бъдете въздигнати до обществото на безгрешните ангели и да живеете в атмосфера, където няма
и най-малка следа от грях, търсете чистотата, защото нищо друго
няма да издържи щателната проверка на Божия ден и да бъде прието
в едно чисто и свято небе.“ MД 72
„Направете призоваването и избирането си сигурно.“ 2Петр.
1:10
„Няма друг избор, освен личния, чрез който човек може да погине. Бог е разяснил в Словото Си условията, при които всяка душа
ще бъде определена за вечен живот – послушание към Неговите заповеди чрез вяра в Христос. Бог е определил един характер в хармония с Неговия закон и всеки, който достигне стандарта на Неговото
изискване ще има достъп до царството на славата. Сам Христос каза:

„Този, който вярва в Сина има вечен живот; този, който не вярва в
Сина, няма да види живот.“ Йоан 3:36 „Не всеки, който Ми казва
Господи, Господи, ще влезе в небесното царство.“ Мат. 7:21. А в Откровение Той заявява: „Благословени са тези, който изпълняват Неговите заповеди, за да имат право да дойдат при дървото на живота
и да влязат през портите на града.“ Откр. 22:14. Що се отнася до
окончателното спасение на човека, това е единственият възможен избор, посочен в Божието Слово.
„Одобрена ще е всяка душа, която изработва спасението си
със страх и трепет. Одобрен ще е този, който облече всеоръжието и
се сражава в добрата битка на вярата. Одобрен ще е този, който бди
в молитва, изследва Писанията и бяга от изкушение. Одобрен ще е
този, който непрестанно вярва, и който се покорява на всяко слово,
което излиза от Божията уста. Средствата за изкуплението са достъпни за всички; на резултатите от изкуплението ще се радват онези,
които са изпълнили условията.“ ПП 207,208
„Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до
другия.“ Мат. 24:31
„Сам Христос ще реши кои са достойни да живеят с небесното
семейство. Той ще съди всеки човек според неговите думи и дела.
Изповедaнието само по себе си не представлява нищо. Характерът е
този ,който решава съдбата ни.“ ПрХ 74
„Божиите избрани трябва да стоят неопетнени сред покварата ширеща се около тях в тези последни дни. Телата им трябва да бъдат
направени святи, душите им чисти. Ако това дело предстои да бъде
извършено, трябва да започнем сега – с ревност и разбиране. Божият Дух трябва да има пълен контрол, оказвайки влияние над всяко
действие.“ СЗ 20
„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с
милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има
оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.“ Колос. 3:12-15
„И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов
един към друг и към всички хора, както и ние преизобилваме към
вас, за да утвърди сърцата ви безупречни в святост пред нашия Бог
и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови
светии.“ 1Сол. 3:12,13

Открий пътя на святостта
„Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“ Йоан 14:5,6
„Няма много пътища за небето. Не може всеки да си избере свой
собствен път и да тръгне по него.“ ЖИ 663
„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето
друго име открито на човеците чрез което трябва да се спасим.“
Деян. 4:12
„Пътят, който Бог е осигурил е така пълен, така съвършен, че човек не може чрез каквито и да било дела да допълни към неговото съвършенство. Той е достатъчно широк, за да приеме най-закоравелия
грешник, ако истински се покае и в същото време достатъчно тесен,
за да не може грехът да намери място в него. Това е пътят, определен
за изкупените на Господа, в който те трябва да ходят.“ СE 160

„И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святостта. Нечистият няма да мине през него, но ще бъде само за
тях; пътниците – даже и глупавите – няма да се заблуждават.“
Исая 35:8
„Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще ще застане на Неговото свято място. Онзи, който е с чисти ръце и с чисто сърце, който
не е предал на суета душата си и не се е клел в лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си.“
Пс. 24:3-5
„В Божия град няма да влезе нищо нечисто. Всички, които живеят
там, ще трябва тук да са станали чисти по сърце.... Не просто чисти в
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смисъла, в който светът разбира чистотата – свободни от това, което
е плътско, чисти от похотливи страсти, но чисти в скритите цели
и подбуди на душата, свободни от гордост и егоизъм, смирени,
несебелюбиви като децата.“ MБ 24
„Бог няма да направи и най малкия компромис с греха. Ако Той би
могъл да стори това, нямаше нужда Христос да идва в нашия свят,
за да страда и умре. Никое обръщане не е истинско, ако не настъпи
промяна в характера и поведението на онези, които приемат истината.“ 5АБК 1144
„Новорождението е единственият път, по който можем да влезем в Божия град. Той е тесен и портата, през която влизаме е тясна;
но към нея трябва да водим мъже, жени и деца като ги учим, че за
да бъдат спасени трябва да имат ново сърце и нов дух. Старите, унаследени черти на характера трябва да бъдат победени. Естествените
желания на душата, трябва да бъдат променени. Всяка измама, всяко
изпачаване, всяко лошо говорене, трябва да бъдат отстранени. Новият живот, който прави мъжете и жените като Христос, трябва да бъде
живян.“ 9СЦ 23
„Умолявам те, братко мой, старателно да изследваш сърцето си и
да питаш: „По какъв път пътувам и къде ще свърши той?“ 2СЦ 295
„Има път който се вижда прав на човека, но краят му е пътища на
смърт.“ Пр. 14:12
„Кръстът стои там, където два пътя се разделят. Единият е пътят
на послушанието, водещ към небето. Другият се влива в широкия
път, където човек може лесно да върви със своя товар от грях и поквара, но той води към вечна смърт.“ 5АБК 1095
„Така казва Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живота и
пътя на смъртта.“ Еремия 21:8
„В пътя на правдата има живот, и в пътеката й няма смърт.“
Пр. 12:28
„Христос ни призовава да влезем в тесния път, където всяка стъпка означава отричане от аз -а.“ НП 172

Влез през тясната порта
„Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония които минават
през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътя, който води в живот и малцина са онези, които ги намират.“ Мат. 7:13,14
„Пътят, който положих пред вас е тесен; през портата се влиза
трудно, защото златното правило изключва всяка гордост и егоизъм.
Има наистина и по-широк път, но краят му е унищожение. Ако искате да извървите докрай пътя на духовния живот, трябва постоянно
да се изкачвате, защото, това е път, който върви нагоре. Ще трябва

да вървите с малцината, защото мнозинството ще избере пътя, който слиза надолу. В пътя към смъртта може да върви цялата човешка
раса, с всичките си светски интереси и себелюбие, с цялата си гордост, нечестие и морално падение. Има място за мненията и доктрините на всеки човек, място да следва своите наклонности и да върши
това, което себелюбието диктува. За да вървиш по пътя, който води
към унищожение, не е нужно да го търсиш, защото портата е широка и пътят е пространен и нозете естествено поемат по пътя, който
завършва със смърт.
Но пътят към живота е тесен и портата тясна. Ако упорито поддържате някой грах, който ви спъва, пътят ще ви се стори твърде
тесен, за да влезете. Вашите собствени пътища, вашата воля, лошите
ви навици и практики, трябва да се изоставят, ако искате да вървите
в пътя на Господа.“ MБ 138,139
„Инструкциите, изложени в Божието Слово не оставят никакво
място за компромис със злото. Божият Син се яви, за да може да
привлече всички човеци при Себе Си. Той не дойде да приспи света,
но да посочи тесния път, по който трябва да вървят всички, които в
края достигат до портите на Божия град. Неговите деца трябва да
вървят в пътя, който Той проправи. С каквато й да било жертва на себелюбив живот, колкото усилия и страдания да им струва, те трябва
да поддържат една постоянна битка с аз-а.“ ДА 565
„И някой си Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват?
А той им каза: Стремете се да влезете през тясната врата; защото
ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат.…“
Лука 13: 23,24
„Опитвала съм се в страх от Бога да представя пред Неговия народ, опасността, която ги грози и техните грехове. Говорила съм им
потресаващи неща, които, ако бяха повярвали, биха ги изпълнили
със страх и ужас,и биха ги накарали ревностно да се покаят за гре106 107
ховете и неправдите си. Заявявала съм пред тях онова, което ми е
представяно – че само малък брой от онези, които сега изповядват, че
вярват в истината ще бъдат спасени в края – не защото не биха могли
да бъдат спасени, но защото не са пожелали да бъдат спасени по определения от Бога начин. Пътят, посочен от нашия небесен Господ е
твърде тесен и портата е твърде малка, за да ги пусне, докато стискат
здраво света, подхранват егоизъм или грях от каквото и да е естество. Няма никакво място за тези неща и въпреки това само малцина са
тези, които ще се съгласят да се разделят с тях, за да могат да минат
през тесния път и да влязат през стеснената порта.“ 2СЦ 445, 446
„Така казва Господ: Застанете на пътищата, та вижте и попитайте за древните пътеки – где е добрият път, и ходете по него, и
ще намерите покой за душите си.“ Еремия 6:16
„Ако приемем Христос за свой водач, Той ще ни води безопасно
по тесния път. Пътят може да е труден и трънлив, изкачването може
да е стръмно и опасно, може да има клопки отдясно и отляво, пътуването може да е мъчително; когато сме изморени, когато копнеем за
почивка – да трябва с мъка да вървим напред, когато сме отпаднали
– да трябва да воюваме; когато сме обезкуражени – да бъдем призовани да се надяваме; но с Христос за наш водач – няма да изгубим
пътеката към безсмъртния живот, няма да се провалим в края, но ще
достигнем желаното небе.
Сам Христос е утъпкал неравния път пред нас и го е изгладил за
нозете ни. Тясната пътека на святостта , пътят, избран за изкупените

на Господа се осветява от Този, Който е светлината на света. Като
следваме Неговите стъпки, Неговата светлина ще ни огрява, а като
отразяваме светлината взета от Христовата слава, пътеката ще става
по-светла и по-светла, докато стане съвършен ден.“ ЗП 253
„Но пътят на праведните е като зората, която свети повече и повече, докато стане съвършен ден. Пътят на нечестивите е като тъмнината; не знаят от що се спъват.“ Пр. 4:18,19

Ходи в светлината
„Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ Йоан 8:12
„И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това,
че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че
имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа
ни очиства от всеки грях.“ 1Йоан 1:5-7
„Само ако те биха желали да бъдат очистени от греха, биха могли
да имат приятелство с Него. Само чистите по сърце биха могли да
устоят в Неговото присъствие.“ ЖИ 108
„Докато се подхранват гордост, препирни и борби за власт, сърцето не може да влезе в приятелски взаимооношения с Христос.“
ЖИ 650
„Нашият Господ се позори от онези, които претендират, че Му
служат, но зле представят характера Му и множествата са измамени
и водени в погрешни пътища.“ ЖИ 439
„На думи те претендират, че са Божии синове, но с живота и характера си отричат тази връзка. Не предават волята си на Бога. Те
живеят една лъжа.“ ПрХ 279
„Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не
се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която
слиза от горе, но е земна, плътска, дяволска“ Яков 3: 14,15
„Най - голямата обида, която можем да Му нанесем, е да претендираме, че сме Негови ученици, докато изявяваме духа на Сатана
чрез думите, характера и действията си.“ 3АБК 1160
„Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е
в тъмнината. Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в
него няма съблазън. А който мрази брата си той е в тъмнината и в
тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила
очите му.“ 1Йоан 2:9-11
„И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но
като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната
воля.“ Ефес. 5:15-17
„Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина
никой, който вярва в Мене.“ Йоан 12:46
„Който е мъдър, нека да разбере тия неща, който е разумен да ги
познае, защото пътищата Господни са прави и праведните ще ходят
по тях, а престъпниците ще се спъват в тях.“ Осия 14:9
„Тогава Исус им рече: Още малко време светлината е между вас.
Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете деца на светлината.“ Йоан 12:35,36
„Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа,
ходете като деца на светлината и опитвайте се да научите какво е
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угодно на Господа. Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, но вместо това ги изобличавайте.“ Ефес. 5:8-11

Направи прави пътеки за нозете си
„Направете за нозете си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив, да се изцели. Търсете мир с всички хора и онази
святост, без която никой няма да види Господа. И внимавайте, да
не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне
някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази
от него.“ Евр. 12:13-15
„Какво трябва да извършим, за да направим прави пътеки за нозете си? Не трябва да изговаряме никакви нелюбезни думи било то
в дома или навън; трябва да бъдем мили и внимателни с всички. Не
можем да бъдем раздразнителни и нетърпеливи, и в същото време
да сме християни. , защото раздразнителният, нетърпелив дух не е
духът на Христос.“ РХ 14.08.1888
„И тъй, бъдете подражатели на Бога, като възлюбени чада; и ходете в любов, както и Христос ви възлюби.“ Ефес. 5:1, 2
„Никога не бива да губим контрол над себе си. Нека винаги държим пред себе си Съвършения Образец. Грях е да говорим нетърпеливо и раздразнително, или да се чувстваме ядосани – дори и да не
говорим. Трябва да живеем достойно, като даваме правилна представа за Христос.“ ДВ 95
„Онези, които отварят сърцата си и домовете си да поканят Исус
да живее с тях, трябва да поддържат моралната атмосфера непомрачена от препирни, горчивина, гняв и злоба, и дори от нелюбезна
дума. Исус няма да живее в дом, в който има спорове, завист или
горчивина.“ MД 334
„Нетърпението довежда врага на Бога и на човека в семейството
ви и изгонва Божиите ангели. Ако пребъдвате в Христос и Христос
във вас, не можете да говорите гневни думи.“ НМ 99

Ходи достойно за призванието си
„Аз… ви моля да живеете живот, достоен на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с търпение,
като си претърпявате един друг с любов, ревностни да запазите единството на Духа във връзката на мира“ Ефес. 4:1-3
„Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като
явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на
Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.“
Филип. 2:14-16
„Ние… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога
да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна
мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да
Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и
като растете в познаването на Бога; подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите
всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.“ Колос. 1:9-12
„И затова се моля, щото любовта ви да изобилва все повече и повече в знание и във всяка преценка, за можете да одобрявате нещата, които са превъзходни, да бъдете искрени и безупречни до деня
на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса
Христа.“ Филип. 1:9-11
„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с ми-

лосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте
и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко
в съвършена хармония. И нека царува в сърцата ви Христовият мир,
за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и
увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога
с благодат в сърцата си. и каквото и да вършите, словом или делом,
вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него
на Бога Отца.“ Колос. 3:12-17
„Нека нищо не се прави със съперничество и суетна слава, но със
смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си
същия дух, който беше и в Христа Исуса.“ Филип. 2:3-5
„Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. Обичайте се един друг с братска обич; изпреварвайте да си отдавате един на друг почит. Усърдието ви никога
да не намалява, бъдете пламенни по дух, служете на Господа. Радвайте се в надеждата си, в скръб бъдете търпеливи, постоянствайте
в молитва. Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на
гостолюбие... живейте в мир с всички.“ Римл. 12:9-18
„А, най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни,
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братолюбиви, с милостиво сърце и смирено ум. Не въздавайте зло
за зло или хула за хула, а напротив – благославяйте, понеже на това
бяхте призовани, за да получите благословение.“ 1Петр. 3:8,9

Непрекъснато израствай в благодатта
„Израствайте в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ 2Петр. 3:18
„Исус, като човек беше съвършен, и въпреки това израстваше в
благодат. „А Исус растеше в мъдрост и ръст и в благоволение пред
Бога и човеците“. Дори и най-съвършенният християнин постоянно
израства в познаването на Бога и Неговата любов.“ 1СЦ 339,340
„Първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа.“
Марко 4:28
„На всеки етап от развитието ни, животът ни може да бъде съвършен, и все пак, ако Божията цел за нас се изпълнява, ще има постоянен напредък. Освещението е дело на цял живот. Когато благоприятните ни възможности се умножават, опитността ни ще става по
- богата и знанието ни ще расте. Ще станем силни да носим отговорност, зрелостта ни ще съответства на привилегиите, които имаме.“
ПрХ 65,66
„Нашата работа е да се стремим да постигнем във всяка сфера на
действие съвършенството, което, Христос, в Своя живот на земята,
постигаше на всеки етап от развитието на характера Си.“ ЗП 130
„В лицето на несравнимия дар на Своя Син, Бог обгърна целия
свят с една атмосфера на благодат, толкова реална, колкото и въздухът, който се движи около земното кълбо. Всички, които избират да
дишат тази животодаваща атмосфера ще живеят и израстват до ръста
на мъже и жени в Христос.“ ПХ 68
„Благодатните качества на Духа ще зреят в характера ви. Вярата
ви ще расте, убежденията ви ще се задълбочават, любовта ви ще стане съвършена. Все повече и повече ще отразявате образа на Христос
във всичко, което е чисто, благородно и прекрасно.“ СД 32

„А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както
от Духа Господен.“ 2Кор. 3:18
„Ден след ден Бог работи за освещението на човека, а човекът
трябва да Му сътрудничи като полага постоянни усилия в изграждането на правилни навици.“ MД 101
„Освещението не е дело на един миг, час или ден. То е непрекъснато израстване в благодатта.“ 1СЦ 340
„Докато сме в този свят ще се срещаме с враждебни влияния. Ще
има предизвикателства, които да изпитват характера ни и именно в
посрещането им с правилен дух, християнските добродетели се задълбочават. Ако Христос обитава в нас ще бъдем търпеливи, мили и
снизходителни, и ще запазваме веселото си настроение сред ядове
и раздразнения. Ден след ден и година след година ще побеждаваме
аз-а и ще израстваме в благороден героизъм. Това е възложената ни
част от работата, но тя не може да бъде извършена без помощ от
Исус, твърдо решение, непоколебима цел, постоянна бдителност и
непрестанна молитва.“ ЗС 487
„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да
помага във време на нужда.“ Евр. 4:16
„Нуждаем се от благодатта на Христос всеки ден, всеки час. Ако
тя постоянно не е с нас, непостоянството на естественото сърце ще се
прояви и животът ще представя една разделена служба.“ 6АБК 1117
„Затова сине мой, бъди силен в благодатта, която е в Христос
Исус.“ 2Тим. 2:1
„Той ще ви даде благодат, за да бъдете търпеливи, Той ще ви даде
благодат, за да бъдете доверчиви. Той ще ви даде благодат да победите безпокойството, ше стопли сърцето ви със Своя благ Дух.“
2ИВ 231,232
„И Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми
в немощ се показва съвършена.“ 2Кор. 12: 9
„Изобилна благодат е осигурена, за да може вярващата душа да
баде запазена свободна от грях, защото цялото небе с неговите неограничени възможности е на наше разположение.“ 1ИВ 394
„Никой не е истински християнин, ако няма ежедневна опитност
с Бога и ежедневно не практикува себеотричане, като радостно носи
кръста си и следва Христос. Всеки истински християнин ежедневно
ще напредва в божествения живот.“ 2СЦ 505
„Ние трябва да растем във всичко в Него , Който е главата, в Христос.“ Ефес. 4:15 (ревиз. изд.)
„Нека една жива вяра преминава като златни нишки в изпълнението дори на наи малките задължения. Тогава цялата всекидневна работа ще спомогне за християнското израстване. Погледът ни ще бъде
отправен постоянно към Исус. Любовта към Него ще ни дава сила за
всичко, което предприемаме....Това е истинското освещение, защото
освещението се състои в радостното изпълнение на всекидневните
задължения, в съвършено послушание към Божията воля.“ ПрХ 360
„Няма истинско освещение, освен чрез послушание към истината.
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Онези, които обичат Бога с цялото си сърце, ще обичат и Неговите
заповеди. Осветеното сърце е в хармония с предписанията на Божия
закон; защото те са святи, праведни и добри.“ ОЖ 67
„Този, който желае да познае истината, ще желае да приеме всичко, което тя разкрива. Той няма да направи никакъв компромис с греха.“ ЖИ 312

„Заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез
истината.“ Йоан 17:19
„Няма библейско освещение за онези, които хвърлят част от истината зад гърба си. 7АБК 947
„Делото на освещението е дело на цял живот; то трябва непрекъснато да продължава; но тази работа не може да продължи в сърцето, докато светлината върху някоя част от истината са отхвърля
или пренебрегва. Осветената душа няма да се съгласи да остане в
невежество, но ще иска да ходи в светлината и да тарси по-голяма
светлина.“ 1ИВ 317
„Молим ви и ви увещаваме в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас как трябва да жевеете и да угаждате на Бога, както и
правите, така правете повече и повече. . . . Защото това е Божията
воля – вашето освещение.“ 1Сол. 4: 1-3

Живей чрез Неговото слово
„И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на
име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която
седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като
се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не Те ли е
грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми
помогне. Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и
безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.“ Лука 10:38-42
„Има обширно поле за хора като Марта, с тяхното старание в активната религиозна работа. Но нека първо седнат с Мария при нозете на Исус.“ ЖИ 525
„Истината трябва да бъде всадена в сърцето. Тя трябва да контролира ума и управлява чувствата. Целият характер трябва да бъде
белязан със святите изявления. Всяка йота и чертичка от Божието
Слово трябва да бъде част от ежедневния живот.“ ПрХ 314
„Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за
вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде.“ Йоан 6:27
„Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой
от тоя хляб, ще живее до века, и хлябът, който Аз ще дам, е Моята
плът, която Аз ще дам за живота на света. Ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.... Който
се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз
в него... И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха:
Тежко е това учение; кой може да го слуша? Но Исус като знаеше
в Себе Си, че учениците Му за туй негодуват, рече им:... Духът е,
който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви
говорил, дух са и живот са.“ Йоан 6:51-63
„Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен
живот, и те са, които свидетелстват за Мене, и пак отказвате да дойдете при Мене, за да имате живот.“ Йоан 5:39, 40 (ревиз. изд.)
„Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма
да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“ Йоан
6:35
„Присъствието на Христос в сърцето е животворна сила, укрепваща цялото същество.“ 7СЦ 71
„Когато се хранят от Словото Му, те откриват, че Той е дух и
живот. Словото разрушава естественото, земно естество и дава
нов живот в Христос Исус.“ ЖИ 391
„В степента, в която приемаме Божието Слово и му се покоряваме,

в същата степен, то ще ни впечатлява със своята мощ и ще докосва
със своя живот всяка подбуда за действие, всеки аспект на характера.
То ще очисти всяка мисъл, ще контролира всяко желание.“ ЗС 136

Споделяй вярата си
„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще
бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и
Самария, и до края на земята.“ Деян. 1:8
„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що
съм ви заповядал.“ Мат. 28:19,20
„Да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение
на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.“
Деян. 26:18
„И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях.“ Деян. 4:33
„...И всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говореха
Божието слово.“ Деян. 4:31
114 115
„А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че
са били с Исус.“ Деян. 4:13
„За да убедим другите в силата на Христовата благодат, трябва да познаваме нейната сила в собсвените си сърца и живот.“
ЗС 469
„Защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи,
но и със сила, със Святия Дух и с голяма увереност.“ 1Сол. 1:5
„Защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви
възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам; това,
което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас.“ 1Йоан 1: 2, 3
„Голготският кръст трябва да бъде издигнат високо над хората,
поглъщайки техните умове и завладявайки мислите им. Тогава всички духовни способности ще бъдат заредени с Божествена сила направо от Бога.“ MБ 44
„Защото не се срамувам от благовестието на Христос, понеже то
е Божията сила за спасение на всеки, който вярва;... както е писано:
„Праведният чрез вяра ще живее“.“ Римл. 1:16,17
„Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория,
а като жива сила, която променя живота. Бог желае получателите на
Неговата благодат да бъдат свидетели за нейната сила.“ ЗС 99
„Никога не трябва да се проповядва проповед или да се дава библейско наставление в каквато и да е насока, без да се посочи на слушателите „Божия Агнец, Който отнема греха на света“. Всяка истинска доктрина поставя Христос в центара, всяко поучение получава
сила от Неговите думи.“ 6СЦ 54
„Христос достигаше хората там където те бяха. Той предствяше
ясната истина пред умовете им с най убедителен и обикновен език.
Скромните, бедни хора, най неуките, можеха да разберат чрез вяра в
Него най-възвишените истини.“ СE 49
„И обикновените хора Го слушаха с радост.“ Марко 12: 37
„Той говореше за онези истини, които касаят начина на живот и
свързват човека с вечността.“ В 81
„Но докато поучаваше с прости думи, Той говореше като един,
Който има власт. Това поставяше поучението Му в ярък контраст,
с това на всички останали. Равините говореха със съмнение и не-

увереност, сякаш писанията можеха да се отнасят за две напълно
противоположни неща. От ден на ден слушателите бяха въвличани
във все по-голяма несигурност, но Исус представяше Писанията като
несравним авторитет. По какъвто и въпрос да говореше, Той го представяше със сила, сякаш думите Му не биха могли да бъдат опровергани.“ЖИ 253
„И учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с
власт.“ Лука 4: 32
„Когато се противопостявяха на поученията Му, Той ги защитаваше с такъв силен плам и увереност, та да внуши на своите слушатели, че би умрял, ако стане нужда, за да подкрепи авторитета на
ученията Си.“ РХ 07.01.1890
„Брани истината, която ти е поверена чрез Святия Дух, Който обитава в нас.“ 2Тим. 1:14 (ревиз. изд.)
„И бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание, на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста
съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония,
които клеветят доброто ви поведение в Христос.“ 1Петр. 3:15,16
„Исус беше спокоен и любезен и не губеше самообладание дори в
ожесточен конфликт, дори сред най яростните атаки на опозицията.“
5СЦ 482
„Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със
сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки.“ Колос. 4:6
„А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото
не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез
вас.“ Мат. 10:19,20
„А Утешителят, Святият Дух, който Отец ще изпрати в Мое име,
той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви
казал.“ Йоан 14:26
„И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да
отговаряте; защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки:
Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни
да ви противостоят или противоречат.“ Лука 21:14,15
„Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ Мат. 5:16
„Ако сме свързани със Светлината, ще бъдем проводници на светлината и с думите и делата си ще я пръскаме сред света.“ 1ИВ 337
„Бог ще направи познати богатствата на славата на тази тайна
сред езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.“
Колос. 1:27
„Божиите служители трябва да имат истината в сърцата си, за да
я представят успешно на другите. Те трябва да бъдат осветени чрез
истините, които проповядват, иначе ще бъдат камъни, в които греш116 117
ниците да се препъват. Тези, които са призовани от Бога да служат
на святите неща, са призовани да бъдат с чисто сърце и свят живот.
„Бъдете чисти вие, които носите съдовете на Господа“.“ 2СЦ 552
„Нека начинът ви на живот бъде достоен за Христовото Евангелие, стойте твърди в един дух, с един ум, борейки се рамо до рамо за
вярата на Евангелието.“ Филип. 1:27 (ревиз. изд.)
„За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада
всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.“ Филип. 2:15

„Истината за това време трябва да се прояви в своята сила в
живота на онези, които вярват в нея, и да се предаде на света.“
9СЦ 22
„Последните лъчи на милост, последната вест на милост, която
трябва да бъде дадена на света е откровение на Неговия любящ характер. Децата на Бога трябва да изявяват Неговата слава. В собственият си живот и характер те трябва да разкриват какво Божията
благодат е направила за тях.“ ПрХ 415,416
„Нека вашите думи, духът и действията ви бъдат едно живо свидетелство за Исус, и Господ ще се погрижи свидетелството за Неговата
слава, изявено в един добре подреден живот и набожно поведение,
да се задълбочава и напредва в сила.“ ЗВ 16.06.1890
„Няма нищо, което Христос да желае толкова много, както служители, които да представят на света Неговия Дух и характер. Няма
нищо, от което светът се нуждае толкова много, както от изявата на
любовта на Спасителя чрез човешки същества. Цялото небе чака за
проводници, чрез които да може да се излее святото масло, което да
бъде радост и благословение за човешките сърца.“ ПрХ 419
„Усърдието ви никога да не намалява, бъдете пламенни по дух,
служете на Господа. Радвайте се в надеждата , в скръб бъдете търпеливи, в молитва – постоянни.“ Римл. 12:11,12

Издържай изпитанието на своята вяра
„Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще
бъдат гонени.“ 2Тим. 3:12
„Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.“ 1Петр. 4:19
„Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което трябва да
ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за това, че
участвате в страданията на Христос, за да се зарадвате премного и
когато се яви Неговата слава. Ако ви опозоряват за Христовото име
– щастливи сте, защото Духът на славата и на Бога почива на вас:
откъм тях се хули, а откъм вас се прославя. Никой от вас да не страда
като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка
в чужди работи. Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.“ 1Петр. 4:12-16
„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и здрав разум. Затова, не се срамувай от свидетелството на нашия Господ,... но
участвувай в страданията за благовестието според силата на Бога.“
2Тим. 1: 7,8
„Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да
убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да
погуби в пъкъла.“ Мат. 10:28
„Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи
за вас. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят
и от братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал
в Своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви направи съвършени,
ще ви утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.“ 1Петр. 5:6-10

Довери се на Бога във време на изпитание
„Предай на Господа пътя си и уповай на Него и Той ще го извърши. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти
като пладне. Почивай си в Господа и търпеливо Го чакай. Пс. 37:5,6

„Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят
Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ Римл. 8:28
„Всички наши страдания и мъки, всичките ни изкушения и изпитания, всичката ни тъга и скръб, всички наши гонения и негативни
обстоятелства, накратко – всички неща действат заедно за наше
добро. Всички преживявания и обстоятелства са Божии работници,
които ни носят добро.„ ЗС 489
„Имайте вяра в Бога.“ Марко 11:22
„Доверявайте Му се във всяко време.“ Пс. 62:8
„Верен е Бог, Който ще ви утвърди и ще ви пази от зло.“
2Сол. 3:3
„Присъствието на Отца обграждаше Христос и нищо не Го сполетяваше, освен това, което безкрайната любов допускаше за благословението на света. Тук беше Неговият източник на утеха, той е и за
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нас. Този, който е изпълнен с Христовия Дух, пребъдва в Христос.
Ударът, който е насочен към него, пада върху Спасителя, Който го обгръща с присъствието Си. Каквото и да го сполети, идва от Христос.
Няма нужда да отблъсква злото, защото Христос е негова защита.
Нищо не може да го докосне освен с позволението на Нашия Господ,
а „всички неща“, които Той допуска, „действат заедно за доброто на
тези, които любят Бога.“ MБ 71
„Укрепетесе с пълна сила, според Неговото славно могъщество,
за да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на
Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в
светлината.“ Колос. 1:11,12

Никога не си отмъщавай
„Не си отмъщавайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв;
защото е писано: „На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя
въздаяние, казва Господ“. Но, „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани
го; ако е жаден, напой го; защото, това като правиш, ще натрупаш
жар на главата му“. Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.“ Римл. 12:19-21
„Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви кълнат, молете се за тези, които ви
правят зло. На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата
си. Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай нещата си от този,
който ги отнема. И както желаете да правят човеците на вас, така
и вие правете на тях.“ Лука 6:27-31
„Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени.“ Лука 6:37
„Защото познаваме Този, Който е рекъл: „На Мене принадлежи
възмездието, Аз ще сторя въздаяние“; и пак: „Господ ще съди людете
Си“.“ Евр. 10:30
„Бъдете всички единомислени, със съчувствие един към друг, обичайте се като братя, бъдете милостиви, любезни. Не въздавайте зло
за зло, или хула за хула, но напротив – благославяйте; като знаете, че
на това сте призовани, за да наследите благословение.“ 1Петр. 3: 8,9
„Защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви?
Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е
угодно пред Бога. Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите

стъпки; Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше,
не заплашваше; но се предаваше на Този, Който съди справедливо;
Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото,
като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана
вие оздравяхте.“ 1Петр. 2: 19-24
„Прочее, нека излезем и ние към Него вън от стана, понасяйки
Неговия позор.“ Евр. 13:13
„Имайте чиста съвест, та когато говорят лошо за вас като злосторници, да се засрамят, че обвиняват лъжливо доброто ви поведение в Христос. Защтото е по-добре, ако това е Божията воля, да
страдате за това, че вършите добро; отколкото че вършите зло.“
1Петр. 3: 16,17

По-добре да страдаш като онеправдан
„Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди
пред неправедните, а не пред светиите?Или не знаете, че светиите
ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, некомпетентни ли
сте да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим
ангели? Колко повече въпроси, касаещи този живот! Тогава, ако имате такива случаи, защо ги излагате пред онези, които са наи-малко
ценени от църквата? Казвам това, за да се засрамите. Истина ли е,
че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди
между братята си, но брат с брата се съди, и то пред невярващите?
Изобщо да се съдите един друг е поражение за вас. Защо по-добре не
оставате онеправдани?“ 1Кор. 6: 1-7 (ревиз. изд.)
„Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него, и Той ще го изпълни. И ще направи да се яви правдата ти като светлината, и съдът
ти като пладне.“ Пс. 37:5,6
„Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от
тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш
смирено със своя Бог?“ Михей 6:8

Нека нищо не те спъва
„Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, и нищо няма да
ги спъне.“ Пс. 119:165
„Да не мразиш брата си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него. Да не отмъщаваш,
120 121
нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.“ Лев. 19:17,18
„Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни;
прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.“
Ефес. 4:31,32
„Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма
да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до
Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви
смущава, и мнозинството да се зарази от него.“ Евр. 12:14,15
„Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен
да се гневи; защото човешкият гняв не върши Божията правда.“
Яков 1:19,20

Владей духа си
„Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, и който владее
духа си - от завоевател на град.“ Пр. 16:32
„Ако не контролираме думите и нрава си, ние сме роби на Сатана.
Ние сме подчинени на него. Той ни води като пленници. Той ни хва-

ща като пленнсърдитиици. Всички гневни, неприятни, нетърпеливи, раздразнителни думи са жертва, принесена на негово сатанинско
величество. И тази жертва струва скъпо, по-скъпо от каквато и да е
жертва, която можем да направим за Бога, защото разрушава мира и
щастието на цели семейства, разрушава здравето, и в крайна сметка
е причина да загубим един вечен живот на щастие.“ АД 437
„Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със
сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки.“ Колосяни 4:6
„Нека никаква нечиста, покварена дума да не излиза от устата ви,
но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе
благодат на тези, които слушат.“ Ефес. 4:29
„А, най - после, бъдете всички единомислени със съчувствие един
към друг,обичайте се като братя, бъдете милостиви, лбезни. Не въздавайте зло за зло, или хула за хула, но напротив – благославяйте;
като знаете, че на това сте призовани, за да наследите благословение.“ 1Петр. 3: 8,9

Пази заповедите Му
„Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичкото
задължение за човека ; Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще
докара на съд всяко дело, било то добро или зло.“ Екл. 12:13, 14
„Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си
душа и с всичкия си ум.“ Това е голямата и първа заповед. А втора,
подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На
тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“ Мат. 22:37-40
„Аз Съм Господ, Твоят Бог,... да нямаш други богове, освен
Мене.“ Изх. 20:2,3
„Каквото и да подхранваме, което има тенденция да отслабва любовта ни към Бога или да пречи на службата ни за Него, то става наш
Бог.“ СД 56
„Дечица, пазете себе си от идоли.“ 1Йоан 5:21
„Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо,
което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е
във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш,
защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам
беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото
поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към
хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.“ Изх. 20:4-6
„Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог; защото
Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно
Името Му.“ Изх. 20:7
„Тази заповед забранява не само лъжливите клетви и често срещаното кълнене, тя ни забранява да употребяваме името на Бога по
лек и небрежен начин... Чрез необмисленото споменаване на Бога в
ежедневни разговори, чрез призоваването Му в лекомислени неща
и чрез честото небрежно повтаряне на Неговото име, ние Го безчестим.“ ПП 306
„Да се молим в Христовото име, означава много. Означава, че
трябва да приемем Неговия характер, да изявяваме Неговия Дух и да
вършим Неговите дела.“ ЖИ 668
„Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, съботата на Господа твоя Бог, в нея да не вършиш никаква работа, ни
ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти,

нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите
ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и
всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ
благослови съботния ден и го освети.“ Изх. 20:8-11
„Бог е дал на хората шест дни , в които да се трудят и изисква тяхната работа да бъде извършена в шестте работни дни. Дела на необходимост и милост са позволени в събота – за болните и страдащите
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трябва да се грижим по всяко време, но ненужната работа трябва
стриктно да се избягва.“ ПП 307
„Блажен онзи човек, който прави това, и онзи човешки син, който
се държи за него, Който пази съботата да я не оскверни, и въздържа
ръката си да не стори никакво зло.“ Исая 56:2
„Има нужда от съботна реформа сред нас, които претендираме,
че спазваме Божия свят почивен ден. Някои обсъждат своите бизнес
дела и правят планове в събота, и Бог гледа на това по същия начин, ако те се бяха заели с действителното извършване на работата.“
Е 245
„Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля
в светия Ми ден, и наречеш съботата наслада, света на Господа, почитаема, и Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища, и не
търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава
ще се наслаждаваш в Господа; и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята, и ще те храня в наследството на баща ти Якова:
защото устата на Господа е изговорила това.“ Исая 58:13,14
„Трябва ревниво да пазим границите на съботата. Помнете, че
всеки миг е осветено, свято време.“ 6СЦ 356
„Но за да спазват съботата свято, самите хора, трябва да бъдат
святи. Чрез вяра трябва да станат участници в праведността на Христос.“ ЖИ 283
„Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на
земята, която ти дава Господ твоят Бог.“ Изх. 20:12
„Петата заповед изисква не само децата да отдават почит, покорство и послушание на своите родители, но също да им даряват любов
и нежност, да облекчават грижите им, да пазят репутацията им, да
им помагат и ободряват, когато остареят. Тя включва също уважение
към служители и управници и към всички, на които Бог е дал власт.“
ПП 308
„Не убивай.“ Изх. 20:13
„Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в
никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.“ 1Йоан 3:15
„Всички дела на несправедливост, които имат тенденцията да
съкращават живота, духът на омраза и отмъщение или отдаването на
каквато и да е страст, която води към дела, които нараняват другите
или ни кара дори да желаем да ги наранним, егоистичното пренебрегване на грижата за нуждаещите и страдащите; всяко себеугаждане или ненужно лишение, или прекомерен труд, който уврежда здравето – всички тези – в по-голяма или по-малка степен, са нарушения
на шестата заповед.“ ПП 308
„Не прелюбодействай.“ Изх. 20:14
„Тази заповед забранява не само нечистите дела, но и чувствените
мисли и желания или практикуването на каквото и да било, което би
ги възбудило. Чистота се изисква не само във външния живот, но и
в тайните намерения и чувства на сърцето. Христос, Който учеше
далеч простиращите се задължения на Божия закон заяви, че лошата

мисъл или поглед са точно толкова греховни, колкото е незаконното
деяние.“ ПП 308
„Ако не искаме да извършим грях, трябва да го отблъснем в самото му начало. Всяко чувство и желание трябва да бъде държано в
подчинение на разума и съвестта. Всяка нечиста мисъл трябва незабавно да бъде отблъсната.“ 5СЦ 177
„Има мисли и чувства внушавани и подбуждани от Сатана, които
безпокоят дори и най-добрите хора; но ако не се подхранват, ако се
отблъснат като омразни, душата не е омърсена с вина и никой друг
не е осквернен от влиянието им.“ РХ 27.03.1888
“Дори и за миг не приемайте сатанинските изкушения да бъдат в
хармония с вашия ум. Отвърнете се от тях, както бихте се отвърнали
от самия враг.“ НП 85
„Изкушението не е грях; грехът се състои в поддаването на изкушението.“ НП 87
„Когато се подхранват нечисти мисли, няма нужда да бъдат изразени с дума или действие, за да се извърши греха и душата да бъде
доведена под осъждане.“ 4СЦ 623
„Не кради.“ Изх. 20:15
„Осмата заповед... осъжда кражбата и грабежа. Тя изисква стриктна честност и в най-дребните детайли на всекидневните дела от
живота. Тя забранява измамата в търговията и изисква плащане на
заслужени задължения и надници. Тя заявява, че всеки опит на човек
да се облагодетелства от невежеството, слабостта и нещастието на
друг, се регистрира като измама в небесните книги.“ ПП 309
„Не лъжесвидетелствай.“ Изх. 20:16
„Говоренето на неверни неща от каквото и да е естество; всеки
опит или намерение за измама на нашия ближен са включени тук. И
намерението да се измами съдържа лъжа. С поглед, с движение на
ръката, с израз на лицето може да се излъже също така сполучливо,
както и с думи. Всяко съзнателно преувеличаване, всеки намек или
инсинуация, предназначени да създадат погрешно или преувеличено
впечатление, дори изтъкването на факти по начин, който заблуждава, са лъжа. Това предписание забранява всяко усилие да се нарани репутацията на нашия ближен с невярно представяне или лоши
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догадки, с клевета или клюка. Дори преднамереното прикриване на
истината, от което могат да настъпят вреди за другите, е нарушение
на деветата заповед.“ ПП 309
„Защото,“Който желае да обича живота и да види добри дни, нека
пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене; нека се отклонява от зло и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към
него. Защото очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към
тяхната молитва; но лицето на Господа е против ония, които вършат
зло“ 1Петр. 3:10-12
„Лукавството включва нечистота във всичките и форми. Толерирането на една нечиста мисъл, подхранването на едно несвято желание
и душата е омърсена, нейната почтеност е пожертвана.“ 5СЦ 177
„И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко лошо говорене.“ 1Петрово 2:1
„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за
вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;“
1Петр. 2:21,22
„Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това,

е от лукавия.“ Мат. 5:37
„Тези думи осъждат всички онези безсмислени фрази и излишни
думи, които граничат с богохулство. Те осъждат лъжливите комплименти и извъртането на истината, ласкателните фрази, преувеличенията, неточното представяне в търговията, които са нещо обичайно
в обществото и в света на бизнеса. Те учат, че никой, който се опитва
да изглежда това, което не е, или чийто думи не предават истинското
отношение на сърцето му, не може да се нарече истинен...
Всичко което християните вършат, трябва да бъде прозрачно
като слънчевата светлина. Истината е от Бога; измамата във всяка
една от своите неизброими форми, е от Сатана, и който, по някакъв
начин се отдалечава от правата линия на истината, предава себе си
във властта на Сатана.“ MБ 68
„Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния
си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир. Никой от вас
да не измисля зло в сърцето си против ближния си, и не обичайте
лъжлива клетва; защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ.“ Зах. 8:16,17
„Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената
на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола
му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.“
Изх. 20:17
„Десетата заповед удря в самия корен на всички грехове, като забранява егоистичното желание, от което произлиза греховното действие.“ ПП 309
„Да живеем за себе си, означава да погинем. Алчността, желанието за лична облага, откъсва душата от живота. Духът на Сатана
е да се взема, да се придобива за аз-а. Духът на Христос е да даваме,
да жертваме себе си за доброто на другите.“ ПрХ 259
„Всеки ден Изкусителят ще застава на вашия път с някое измамливо, благовидно извинение за служене на себе си, да угодите на
себе си.“ СД 325
„Понеже заповедите: „Не прелюбодействувай“; „Не убивай“; „Не
кради“; „Не пожелавай“; и коя да било друга заповед се заключават в
тия думи: „Да обичаш ближния си както себе си“. Любовта не върши зло на ближния – следователно, любовта изпълнява закона.“
Римл. 13:9,10
„Да внимавате, прочее, да вършите така, както Господ вашият Бог
ви заповяда; да се не отклонявате ни надясно ни наляво. Да ходите
във всичките пътища, които Господ вашият Бог ви заповяда, за да
живеете.“ Вт. 5:32,33
„Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие излага се на съд“. А пък Аз ви казвам, че всеки, който се
гневи на брата си, излага се на съд; всеки който обижда брата си,
излага се на Синедриона; а който му рече: „Ти, глупако“, излага се на
огнения пъкъл.И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си
спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред
олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси
дара си...
Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействувай“. Но Аз ви
казвам, че всеки, който поглежда на жена сладострастно, вече е

прелюбодействувал с нея в сърцето си....
Още било казано: „Който си напусне жената, нека й даде разводно
писмо“. Но Аз ви казвам, че всеки, който се разведе с жена си,
освен по причина на прелюбодейство, я прави прелюбодейка; и
който се ожени за разведена жена извършва прелюбодейство.
Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си“. Но Аз
ви казвам: Никак да се не кълнете... Но говорът ви да бъде: Да, да;
Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.
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Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. А пък Аз ви
казвам: Не се съпротивлявайте на този, който е зъл, но, ако те
плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На този, който би
поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната
дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.
Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова,
който ти иска на заем.
Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете
се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия Отец, Който
е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и
на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото,
ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада?
Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си,
какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.“
Мат. 5:20-48
„Законът на Господа, както е представен в Писанията, е широк в
своите изискваня. Всеки принцип е свят, праведен и добър. Законът
задължава хората пред Бога; Той достига до мислите и чувствата и
ще убеди за грях всеки, който е чувствителен към нарушаването на
Неговите изисквания. Ако законът обхващаше само външното поведение, хората нямаше да бъдат виновни за грешните си мисли, желания и планове. Но законът изисква самата душа да бъде чиста и
умът свят, така че мислите и чувствата да бъдат в хармония със
стандарта за любов и праведност.
В Своите поучения Христос показа, колко далеч простиращи са
принципите на закона, изговорен на Синай. Той приложи в живота Си
този закон, чийто принципи завинаги остават великия стандарт за праведност, стандартът, по който всички ще бъдат съдени в онзи велик
ден, когато съдът ще заседава и книгите ще се отворят. Той дойде да
изпълни цялата правда, и като глава на човечеството да покаже на човека, че той може да извърши същото и да посрещне всяка подробност
от изискванията на Бога. Чрез мярката на Неговата благодат, предоставена на човека, не е нужно никой да пропусне небето. Съвършенството на характера е постижимо за всеки, който се бори за него. Това е
самата основа на новия завет на Евангелието.“ 1ИВ 211,212
„Докато законът е свят, евреите не биха могли да придобият праведност чрез своите собствени усилия да го спазват. Учениците на
Христос трябва да придобият праведност, различна по характер от
тази от фарисеите, ако желаят да влязат в небесното царство. Бог
им предложи в Своя Син съвършената праведност на закона. Ако
те биха пожелали да отворят напълно сърцата си, за да приемат
Христос, тогава самият живот на Бога, Неговата любов, щеше

да обитава в тях, преобразявайки ги по Негово подобие, и така,
чрез Божия щедър дар, те щяха да притежават праведността, която законът изисква... едно възпроизвеждане в тях на Христовия
характер.“ МБ 54,55
„Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа
Исуса, които ходят, не след плътта, но след Духа. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха
и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради
туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина
Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди
греха в плътта, за да се изпълни правдата на закона в нас, които
следваме не плътта, но Духа.“ Римл. 8:1-4
„Защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а
заповедите Му не са тежки.“ 1Йоан 5:3
„Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от
тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост,и да ходиш
смирено със своя Бог?“ Михей 6:8
„Eвреите така бяха изопачили закона, че го бяха направили един
робски хомот; техните безсмислени изисквания бяха станали пословични сред другите народи.“ ЖИ 204
„Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората.“Мат. 23:4
„Желание и план на Сатана е да доведе сред нас онези, които ще
отидат в големи крайности... Те ще бъдат взискателни, ще налагат
строги задължения и ще се впускат в големи подробности по по-маловажни въпроси, докато ще пренебрегват по-значителните неща от
закона – съда, милостта и любовта на Бога.“ Е 212
„По въпросите на съвестта, душата трябва да бъде оставена свободна да решава. Никой не бива да контролира ума на друг, да решава вместо друг или да определя задълженията му. Бог дава на всяка душа свобода да мисли, да следва своите собствени убеждения.
„Всеки от нас ще дава сметка за себе си пред Бога.“ Никой няма
право да слива своята собствена индивидуалност с тази на друг. За
всички въпроси, при които принципът е неясен „нека всеки бъде напълно убеден в своя собствен ум.“ Римл. 14:12,5.“ ЖИ 550
„Внимателно изследвайте собствените си сърца и подражавайте
в живота си на безпогрешния Образец, и всичко при вас ще бъде
наред. 2СЦ 71
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„Щастлив е този, който не осъжда себе си в това, което одобрява.“
Римл. 14:22
„Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо
Бога, и спрямо човеците.“ Деян. 24:16
„Привилегия на всеки е да живее така, че Бог да го одобри и благослови. Можете ежечасно да общувате с небето. Не е волята на
вашия Небесен Баща, някога да бъдете под осъждение и тъмнина...
Трябва да култивирате самоуважение като живеете така, че да бъде
одобрени от собствената си съвест, пред човеците и пред ангелите.“
ЗП 140
„Благословени са онези, чийто път е безукорен, които ходят в закона на Господа. Благословени са онези, които пазят свидетелствата
Му, които Го търсят с цялото си сърце, които и не вършат беззаконие,
а ходят в Неговите пътища.“ Пс. 119:1-3

Доведи децата си при Исус
„Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а уче-

ниците ги смъмриха, Но Исус като видя това, възнегодува и рече им:
Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на
такива е Божието царство. Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърна
ги и ги благослови като положи ръцете Си на тях.“ Марко 10:13-16
„Децата са законна плячка на врага, защото те не са обекти на
благодатта, не са преживели очистващата сила на Исус и злите
ангели имат достъп до тях; някои родители са немарливи и ги
оставят да действат като малко ги ограничават. Родителите имат
да извършват голяма работа по този въпрос, като поправят и покоряват своите деца, а след това ги водят при Бога и измолват Неговото
благословение над тях. Чрез верните неуморими усилия на родителите и благословението и благодатта, измолени от Бога над децата,
силата на злите ангели ще бъде сломена, и едно освежаващо влияние
ще се простира над децата, и силите на тъмнината трябва да отстъпят.“ РХ 28.03.1893
„Нека майките идват при Исус със своите грижи. Те ще намерят
благодат, достатъчна да им помогне в работата с техните деца. Вратите са отворени за всяка майка, която полага бремето си при нозете
на Спасителя. Този, който казва :“Оставете малките деца да дойдат
при Мен и не им забранявайте“, все още кани майките да доведат
своите малки да ги благослови. Дори бебето в обятията на своята
майка може да пребъдва под сянката на Всемогъщия чрез вярата на
молещата се майка. Йоан Кръстител бе изпълнен със Святия Дух от
рождението си. Ако живеем в тясно приятелство с Бога, ние също
можем да очакваме Божият Дух да оформи нашите малки, дори
от най-ранната им възраст.“ ЖИ 512
„На майките и бащите Бог е възложил отговорността за спасяването на техните деца от властта на врага. Това е тяхна работа, дело,
което не трябва по никакъв начин да пренебрегват. Онези родители,
които имат жива връзка с Христос, няма да си починат, докато не
видят децата си спасени в църквата. Те ще направят това бремето на
своя живот.“ 7СЦ 10
„Елате в смирение, със сърце пълно с нежност и чувство за изкушенията и опасностите пред вас и децата ви; с вяра ги завържете на
олтара, измолвайки за тях грижата на Господа. Служещи ангели ще
пазят децата ви, които така са посветени на Бога. Дълг на християнските родители е сутрин и вечер с гореща молитва и неуморима
вяра да изградят ограда около своите деца.Трябва с търпение да ги
наставляват, любезно и неуморимо да ги учат как да живеят, за да
угодят на Господа.“ 1СЦ 397, 398
Ако не сте успели да възпитате децата си в правия път, все още
има възможност да го направите. Нашите деца бяха на 22, 21 и 13,
котато най - накрая преживяхме истинското християнство. Ние
отидохме при децата си и признахме как сме ги обезсърчавали по
толкова много начини, и ги помолихме за прошка. Тогава Господ можеше да работи, за да помогне на нашите деца.
„Ако родителите искат да видят едно различно състояние на нещата в своите семейства, нека се посветят изцяло на Бога и Господ
ще изработи начини и средства, чрез които в домовете им ще настъпи промяна.“ ДВ 172
„Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и
страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и поразя
земята с проклетия.“ Мал. 4:5,6

„Пригответе се за идването на Господа. Това е приготвителният
ден. Приведете в ред собствените си сърца и работете сериозно за
децата си. Едно безрезервно предаване на Бога, ще премахне бариерите, които толкова дълго са препятствали достъпа на небесна
благодат. Когато вземете кръста си и последвате Христос, когато
приведете живота си в съгласие с Божията воля, децата ви ще
бъдат обърнати.“ РХ 15.07.1902
„Така казва Господ: Въздържай гласа си от плач И очите си от сълзи, защото делото ти ще се възнагради, казва Господ, и те ще се върнат
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от земята на неприятеля. Има надежда за сетнините ти, казва Господ,
и чадата ти ще се върнат в своите предели.“ Еремия 31:16, 17
„Нима може да се отнеме користта от силния, или да бъде избавен законния пленник? Но Господ така казва: Пленниците на силния ще се отнемат, и користта ще се отърве от страшния; Защото
Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, и ще спася чадата ти.“
Исая 49:24, 25
„Ръката Му не се е скъсила, та да не може да спасява, нито ухото
Му е натежало, че да не може да чува“; и ако християнските родители Го търсят ревностно, Той ще напълни устните им с аргументи
и, заради името Си, ще работи мощно за тях , за обръщането на
децата им.“ 5СЦ 323
„Ако сте се провалили в дълга към семейството си, изповядайте
греховете си пред Бога. Съберете децата си около себе си и признайте
немарливостта си. Кажете им, че желаете да извършите реформация
в дома и ги помолете да ви помогнат да направите дома това, което
той трябва да бъде. Четете им наставленията от Божието Слово. Молете се с тях; и молете Бог да запази живота им и да им помогне да
се приготвят за един дом в Неговото Царство. По този начин можете
да започнете едно дело на реформация и след това да продължите да
вървите в пътя на Господа.“ ДВ 557, 558
„Отнесете се честно и вярно с децата си. Работете смело и търпеливо. Не се страхувайте от никакви пречки, не пестете време и
усилия, бреме или страдания. Бъдещето на вашите деца ще покаже
характера на работата ви. Вашата вярност към Христос може да бъде
изявена по- добре в симетричния хатактер на децата ви, отколкото по
всеки друг начин.“ 5СЦ 40
„Едно добре уредено, дисциплинирано семейство говори повече в
полза на християнството, отколкото всички проповеди взети заедно.“
АД 32
„Мярката на вашето християнство се измерва с характера на живота ви в дома. Благодатта на Христос дава възможност на притежателите й да направят дома едно щастливо място, пълно с мир и
спокойствие. Ако нямате Духа на Христос не сте Негов.“ ДВ 481
„Вие сте регистрирани в небесните книги точно така, както се
държите в дома си. Този, който иска да стане светия в небето, трябва
първо да стане светия в собственото си семейство“ АД 317
„Бог желае да се посветите изцяло на Него и да представяте Неговия характер в домашния кръг.“ ДВ 481

Бъди пример за децата си
„Бъди…пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.“ 1Тим. 4:12
„Малко са родителите, които осъзнават колко е важно да дадат на
децата си влиянието на един благочестив пример... Никое стредство
не е така ефективно при превилното възпитание.“ РХ 12.10.1911

„Нека родителите живеят в дома живота на Христос и промяната
в живота на техните деца сама ще свидетелства за силата на Бога да
върши чудеса.“ РХ 08.07.1902

Възпитавай децата си в любов
„И вие бащи, не провокирайте децата си да се гневят, но ги отглеждайте във възпитанието и съвета на Господа.“ Ефес. 6:4
„Бащата, като свещеник на дома трябва да се отнася нежно и с
търпение към своите деца. Той трябва да внимава да не възбужда у
тях войнствен дух. Не бива да оставя греха некоригиран и все пак,
има начин да коригираш без да възбуждаш най-лошите страсти в човешкото сърце. Нека с любов да поговори с децата си, като им каже
колко натъжен е Спасителят от поведението им и след това да коленичи с тях пред престола и да ги представи на Христос, молейки Го
да бъде милостив към тях и да ги доведе до покаяние и да им прости.
Такова възпитание почти винаги ще съкруши и най-непреклонното
сърце“. ДВ 286, 287
„Никога родителите не бива да причиняват на децата си болка със
своята суровост и твърде високи изисквания. Суровото отношение
вкарва душите в мрежата на Сатана.“ АД 308
„Някои деца бързо забравят лошото отношение, проявено към тях
от бащата и майката; но други, устроени по различен начин, не могат
да забравят суровото, безрасъдно наказание, което не са заслужавали. Така душите им се нараняват и те се объркват.“ ДВ 249
„Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви
казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца
Ми, Който е на небесата.“ Мат.18:10
„Когато децата загубят самоконтрол и говорят избухливи думи,
родителите трябва за известно време да останат мълчаливи, нито да
ги провокират, нито да ги осъждат. В такива моменти мълчанието е
злато и ще направи повече, за да ги доведе до покаяние, отколкото
каквито и да било думи. Сатана е много доволен, когато родителите
дразнят децата си, като говорят сурови, гневни думи. Павел е дал
предупреждение по този въпрос: „Бащи не дразнете децата си, за да
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не се обезсърчават.“ Те може много да са сгрешили, но не можете да
ги водите към правото като губите търпение към тях. Нека вашето
спокойствие им помогне да възстановят едно правилно разположение на духа.“ РХ 24.01.1907
„Любовта събаря всички бариери. Нека няма никакви гневни заповеди, изречени на висок глас.“ РХ 08.07.1902
„Бъдете толкова спокойни, толкова освободени от гняв, че те да
бъдат убедени, че ги обичате, дори когато ги наказвате.“ ДВ 249
„Любовта е търпелива и любезна, … не е арогантна и груба. Любовта не настоява на своето , не е раздразнителна и негодуваща.“
1Кор. 13:4,5
„Нека нито една раздразнителна, сурова или гневна дума не излиза от устните ви. Благодатта на Христос чака да я поискате. Неговият
Дух ще управлява сърцето и съвестта ви, упражнявайки контрол над
думите и делата ви. Никога не губете самоуважението си, като изричате прибързани необмислени думи. Внимавайте думите ви да са
чисти, поведението ви свято. Давайте на децата си пример за това,
което искате да бъдат те.“ ДВ 219
„Бащи и майки, ако ядосани думи се изплъзнат от устните ви, вие
учите децата си да говорят по същия начин, а облагородяващото влияние на Святия Дух остава без никакъв резултат.“ ДВ 219

„Най-голямата част от неприятностите на живота, ежедневните
разяждащи безпокойства, сърдечните болки и раздразнението са резултат от един неконтролиран нрав. Хармонията в домашния кръг
често се руши от прибързана дума и оскърбителен език. Колко подобре би било, ако бяха останали неизречени.“ 4СЦ 348
„Никога не бива да губим контрол над себе си. Нека винаги държим пред погледа си съвършения Образец. Грях е да говорим нетърпеливо и раздразнително или да се чувстваме ядосани, дори и да
не говорим. Трябва да се отнасяме достойно, представяйки Христос
правилно. Изговарянето на една гневна дума е като да удариш кремък о кремък – тя веднага запалва гневни чувства“ ДВ 95
„Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв.“ Пр. 15:1
„Ангелите чуват гневните, нетърпеливи и нелюбезни думи, които
изговаряме в домовете си; а искате ли да откриете в небесните книги запис на нетърпеливите и избухливи думи, които сте изрекли в
семейството си? Нетърпението довежда врага на Бога и човека в семейството ви и изгонва Божиите ангели. Ако пребъдвате в Христос,
и Христос във вас, не можете да говорите ядосано. Бащи и майки,
умолявам ви, заради Христос, да бъдете мили, нежни и търпеливи в
домовете си.“ НМ 99
„Имаме много да научим за възпитанието на децата. Когато учим
малките да правят различни неща, не трябва да ги хокаме. Никога
не бива да казваме: „Защо не направи това?“ Кажете: „Деца, помогнете на мама да направи това“, или: „Елате, деца, хайде да направим това.“ Бъдете техен другар в извършването на тези неща. Когато
свършат работата си, ги похвалвайте.“ РХ 23.06.1903
„Един одобрителен поглед, една дума на насърчение или одобрение ще бъде като слънчева светлина в техните сърца.“ MД 173
„Бащата трябва да подкрепя в семейството си по-твърдите добродетели – енергичност, честност, почтеност, търпение, кураж, трудолюбие и практичност. И това, което изисква от децата си, трябва сам
той да практикува, изявявайки тези добродетели със своето собствено мъжествено поведение.
Но бащи, не обезкуражавайте децата си. Съчетавайте любовта с
авторитета, сърдечната доброта и любезност, и съчувствието, с твърдото ограничаване“ ЗС 391
„Накарайте младите да чувстват, че им имате доверие и малцина
не ще се стремят да докажат, че са достойни за доверието. По същия
начин – по-добре е да помолиш, отколкото да заповядваш; отнасяйки
се към някого по този начин, той има възможност сам да докаже, че
е верен на правите принципи. Неговото послушание е резултат поскоро от избор, отколкото от принуда.“ В 290
„Целта на възпитанието е да научи детето на самостоятелност. То
трябва да бъде научено на увереност в себе си и на самоконтрол. Затова веднага, щом започне да разбира, неговият разум трябва да бъде
спечелен на страната на послушанието. Нека всички взаимоотношения с него бъдат такива, че да показват послушанието като правилно
и разумно. Помогнете му да разбере, че навсякъде има закони и че
непослушанието в крайна сметка води до нещастие и страдание.“
В 287
„Ако родителите не си поставят като първа задача да ръководят
нозете на своите деца в пътеката на праведността от най-ранните им
години, те ще изберат грешния път пред праведния.“ MД 261
„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и то не ще
се отклони от него, дори когато остарее.“ Пр. 22: 6

„Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегнатото дете
засрамва майка си.“ Пр. 29:15
„Колкото по-рано волята (на детето) е доведена до предаване на
волята на родителите и колкото по-пълно е послушанието, толкова
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по-лесно ще бъде да приеме изискванията на Бога. А никой не може
да се надява на любовта и благословението на Бога, ако не се научи
на послушание към Неговите заповеди и не се противопоставя твърдо на изкушенията.“ СД 130
„Майки, уверете се, че възпитавате децата си правилно през първите три години от живота им. Не им позволявайте да формират свои
желания и страсти. Майката трябва да бъде съзнанието на своето дете.
Първите три години е времето, през което се огъва нежното клонче.
Майките трябва да разбират важността на този период. Точно тогава се полага основата. Ако тези първи уроци са били неправилни,
каквито са много често, заради Христос, заради бъдещето и вечното
добруване на вашите деца, опитайте да поправите лошото, което сте
извършили. Ако сте чакали децата ви да навършат три години, за да
започнете да ги учите на самоконтрол и послушание, стремете се да
го направите сега, въпреки, че ще бъде много по-трудно.“ ДВ 194
„В края много родители ще трябва да дават ужасна сметка за това,
че са били небрежни към своите деца. Те са насърчавали и подхранвали техните лоши нрави, като са угаждали и задоволявали техните
желания и воля, когато децата е трябвало да се покоряват на тях.
Чрез това те са предизвикали Божието неодобрение спрямо себе си и
децата си. Родители, забравили ли сте това, което е записано в святото Слово: „Който щади тоягата, мрази сина си“? Децата са оставени
да растат сами, вместо да бъдат възпитавани. Смята се, че „бедните
малки деца“ на 10-12 месеца не различават и не разбират от наказание и поправяне и в резултат на това започват да проявяват упорство
много рано. Родителите ги оставят да задоволяват лошите си нрави
и страсти без да ги усмиряват и коригират, а като постъпват така те
подхранват и подсилват тези лоши страсти, докато се задълбочат и
развият с порастването на децата и се усилят с тяхното укрепване.“
РХ 28.03.1893
„Трябва да поправяте децата си с любов. Не ги оставяйте да правят каквото си искат, докато се ядосате и след това ги накажете. Такова поправяне само подпомага злото, вместо да го излекува. След
като сте изпълнили вярно своя дълг към деца си, тогава ги отнесете
при Бога и Го помолете да ви помогне. Кажете Му, че сте извършили
вашата част и след това с вяра помолете Бог да извърши Своята част,
която вие не можете да извършите. Молете Го да смекчи техните характери и да ги направи кротки и послушни чрез Своя Свят Дух. Той
ще чуе молитвата ви и ще копнее да ви отговори.“ РХ 28.03.1893
„Децата трябва да бъдат доведени до покорство и послушание.
Непослушанието не бива да се позволява. Грехът лежи при вратата
на родителите, които позволяват на децата си да бъдат непослушни.“
ДВ 85-86
„Правилата трябва да бъдат малко и добре обмислени; и когато
веднъж се поставят, трябва стриктно да се изпълняват. Това, което не
е възможно да се промени, умът приема и се адаптира, но възможността за угаждане предизвиква желание, надежда и несигурност и
резултатите са нервност, раздразнителност и неподчинение.“ В 290
„Не им давайте нищо, за което плачат, дори нежното ви сърце силно да желае да постъпи така, защото ако веднъж спечелят победата
чрез плач, ще очакват да го направят отново.“ ДВ 92

„Никога не съм позволявала на своите деца да си мислят, че биха
могли да ме изкарат от нерви в детските си години. Възпитавала съм
в семейството си други деца, но никога не съм им позволявала да
си мислят, че биха могли да тормозят своите майки. Никога не съм
си позволявала да кажа груба дума или да стана нетърпелива и раздразнителна с децата. Те никога не са си налагали волята, за да ме
ядосват и дразнят. Когато духът ми се възбуждаше, или когато чувствах, че съм предизвикана по някакъв начин, аз казвах: „Деца, ще
оставим това сега, няма да говорим повече за него в момента. Преди
да си легнем, ще го обсъдим.“ Имайки на разположение всичкото
това време за размисъл, до вечерта те се успокояваха, а аз можех да
се отнеса с тях много мило…
„Има правилен, има и грешен начин. Никога, никога не съм вдигала ръка срещу децата си, преди да поговоря с тях. И ако духът им
се съкрушеше и видеха грешката си, (а те винаги го правеха, когато
им я представех и се помолвах с тях), и ако се смиряха (а те винаги
се смиряваха, когато и аз го правех), тогава те бяха под моя контрол.
Никога не съм ги виждала да се държат другояче. Когато се помолвах
с тях, напълно се сломяваха, обгръщаха с ръце врата ми и плачеха.“
ДВ 253
„Децата са чувствителни и обичливи по природа. Те могат лесно
да бъдат зарадвани и лесно да бъдат направени нещастни. Чрез внимателна дисциплина, с любящи думи и действия, майките могат да
привържат своите деца към сърцата си. Да проявяваш суровост и да
бъдеш строг с децата е голяма грешка. Постоянна твърдост и спокоен
контрол са необходими за дисциплината на всяко семейство. Кажете
спокойно какво възнамерявате да правите, действайте внимателно и
извършете това, което казвате, без да се отклонявате.“ 3СЦ 532
„Някои родители са подчинени на децата си. Те се страхуват да
отидат против волята им и затова отстъпват пред тях. Но докато децата са под покрива на родителите и зависят от тях, трябва да се
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покоряват на техния контрол и авторитет. Родителите трябва да действат с решителност, като изискват техните възгледи за право да се
изпълняват.“ 1СЦ 216, 217
„Нека съчетават любезността, привързаността и любовта с управлението на семейството, и все пак – нека бъдат твърди като скала за
правите принципи.“ ДВ 263
„Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на
душата ти.“ Пр. 29:17
„Няма по-голямо проклятие над дома, от това да позволите на
младите да правят каквото си искат. Когато родителите зачитат всяко
желание на своите деца и им позволяват това, което не е за тяхно
добро, децата скоро губят цялото уважение към родителите си, всичката почит към авторитета на Бога и човека, и стават роби на волята
на Сатана.“ ПП 579
„Илий беше прокълнат от Бога, защото не възпря навреме и решително своите порочни синове“ 4СЦ 651
„Господ няма да оправдае лошото управление на родителите.
Днес стотици деца пълнят редиците на врага, като живеят и работят
независимо от целта на Бога. Те са непокорни, неблагодарни и несвяти, но грехът лежи при вратата на техните родители. Християнски
родители, хиляди деца погиват в греховете си поради провала на техните родители да управляват дома мъдро.“ ДВ 182
„Нито сянка от разногласие не бива да се появява у родителите
при възпитанието на техните деца. Родителите трябва да работят

като едно цяло. Не трябва да има никакво разделение. Но много родители действат с противоположни цели и така децата се развалят
поради лошото им направляване. Ако родителите нямат съгласие помежду си, нека не се появяват пред децата си, докато не постигнат
единомислие.“ РХ 30.03.1897
„Никой дом, разделен против себе си не ще устои“ Мат. 12: 25
„С търпение и любов, като верни настойници на многообразната
благодат на Бога, родителите трябва да вършат определената им работа… Всичко трябва да се извършва чрез вяра. Непрестанно трябва
да се молят Бог да даде Своята благодат на децата им. Никога не бива
да се отегчават, да стават нетърпеливи и раздразнителни в своята работа. Те трябва да се прилепват плътно, здраво към децата си и към
Бога.“ 3АБК 1154
„Трябва да се молим на Бога много повече, отколкото го правим.
Има голяма сила и благословение в общата молитва в семействата
ни със и за нашите деца. Когато децата ми са съгрешавали и аз съм
разговаряла мило с тях и след това сме се помолвали заедно, никога
не съм намирала за необходимо да ги наказвам. Техните сърца се
смекчаваха от нежност пред Святия Дух, който идваше в отговор на
молитвата.“ ДВ 525.
„Не ставайте нетърпеливи с децата си, когато грешат. Когато ги
поправяте, не говорете остро и грубо. Това ги обърква и ги кара да се
страхуват да кажат истината.“ ДВ 151
„Когато децата са направили нещо лошо, те самите получават
убеждение за своя грях и се чувстват унижени, тъжни и отчаяни. Ако
ги хокаме за грешките им, това често ги прави упорити, мълчаливи,
потайни и затворени.“ ДВ 248
„Изисквайте послушание в семейството си; но докато правите
това, търсете Господа с децата си и Го молете да влезе в дома ви и
да управлява. Може децата ви да са направили нещо, което изисква
наказание, но ако се отнесете с тях в Духа на Христос, ръцете им ще
обвият врата ви, те ще се смирят пред Господа и ще признаят греха
си. Това е достатъчно. Тогава те не се нуждаят от наказание. Нека
да благодарим на Господа, че е отворил пътя, чрез който можем да
достигнем всяка душа.“ ДВ 244
„Урокът, на който децата трябва да бъдат научени още в ранните
години от детсвото си е, че техните прегрешения и грешки трябва
да бъдат занесени на Исус. Учете ги да търсят Неговото прощение
всеки ден за всяко зло, което са извършили и че Исус наистина чува
простичката молитва на каещото се сърце, и че ще им прости и ще
ги приеме.“ ДВ 494
„Никога не позволявайте детето ви да ви чуе да казвате: „Нищо не
мога направя от теб.“ Докато имаме достъп до Божия трон, ние като
родители трябва да се срамуваме да изричаме такива думи. Викайте
към Исус и Той ще ви помогне да доведете своите малки при Него.“
ДВ 238
„Когато възникне нещо спешно, питайте – Господи, какво да направя? Ако откажете да се раздразнявате и да хокате, Господ ще ви
покаже пътя. Той ще ви помогне да използвате таланта на речта по
такъв христоподобен начин, че мир и любов ще царуват в дома.“
СУ 156
„Бащи и майки, когато се научите да контролирате себе си, ще спечелите големи победи в контролирането на вашите деца.“ ДВ 217
„Ако губите самообладание, вие губите това, което никоя майка
или баща не може да си позволи да изгуби – уважението на децата
си. Никога не хокайте, нито позволявайте някой да се кара на някого
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ете то да се научи да се кара и да се бие. Като родители, вие заемате
мястото на Бога за своите деца и трябва винаги да сте бдителни.
„Родители, никога не действайте импулсивно. Никога не правете
забележка на детето си, когато сте ядосани; защото ако постъпвате
така, вие го моделирате по вашия образ – да бъде импулсивно, избухливо, безразсъдно и неблагоразумно. Можете да бъдете твърди без
гневни заплахи и хокания.“ РХ 28.07.1910
„Децата не винаги различават правилното от погрешното и когато
направят нещо лошо, те често са строго заплашвани, вместо да бъдат
кротко поучавани.“ ДВ 259
„Колкото и предизвикателни да са децата ви в своето невежество,
не давайте място на нетърпението. Учете ги с търпение и любов.
Бъдете твърди с тях. Не позволявайте Сатана да ги контролира. Поучавайте ги само тогава, когато сте под Божието влияние. Христос ще
бъде победител в живота на децата ви, ако се учите от Него, Който е
кротък и смирен, чист и неосквернен.“ ДВ 245
„Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде
мирът на чадата ти.“ Исая 54: 13
„Родителите могат да положат за своите деца основата на един
здравословен и щастлив живот. Могат да ги изпращат от домовете
си с морална издръжливост да устояват на изкушенията и с кураж и
сила да се борят успешно с проблемите на живота. Те трябва да вдъхнат в тях целта и да развият силата да живеят за прослава на Бога и
благословение на света. Могат да направят прави пътеки за нозете
им през светлина и мрак към славните небесни висоти.“ ЗС 352
„Това е вашият ден на доверие, вашият ден на отговорност и възможност. Скоро ще дойде вашият ден на равносметка. Заемете се с
работата си с ревностна, настойчива молитва и истинско старание.
Учете децата си, че е тяхна привилегия да получават всеки ден кръщението на Святия Дух. Нека Христос намира във вас помощ за постигане на Своите цели. Чрез молитва можете да придобиете опитност, която ще направи службата за вашите деца един безусловен,
абсолютен и съвършен успех.“ СУ 131
„Ако младите искат да бъдат със силен ум, чисти морално и стабилни духовно, нека следват примера на Исус в Неговата простота и
покорство на родителските ограничения.“ СД 132

РАЗБЕРИ, ПРЕЖИВЕЙ И ПРОПОВЯДВАЙ
ТРИТЕ АНГЕЛСКИ ВЕСТИ
„И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на
всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се
от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той
ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята,
морето и водните извори.
И един друг ангел – втори, следваше изподире и казваше: Падна,
падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на
своето разпалено блудстване.
И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас:
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на
челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв,
което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с
огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното
мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на

звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой
да е, който приема белега на името му.
Ето търпението на светиите, ето тези, които пазят Божиите
заповеди и вярата Исусова.“ Откр. 14:6-12
„Бяха ми показани три стъпки – първата, втората и третата ангелски вести. Придружаващият ме ангел каза: „Горко на този, който премести камък или помръдне дори карфица от тези вести.“ Правилното разбиране на тези вести е от жизнено-важно значение. Съдбата
на душите зависи от начина, по който те се приемат.“ РП 258, 259
„Тези, които не са преживели първата и втората ангелски вести,
трябва да ги приемат от други, които са ги преживели и последвали
в техния ред. Както Исус бе отхвърлен, така и аз видях, че тези вести са отхвърляни. И така, както учениците завяваха, че няма спасение чрез друго име, дадено на човеците, така също и Божиите слуги
трябва вярно и безстрашно да предупреждават онези, които приемат само част от истините, свързани с третата вест, за да могат с
радост да приемат и трите вести така, както Бог ги е дал, или няма да
имат дял в тях.“ РП 188,189
Кои са истините от третата вест, които сме най-склонни да
приемем? Че ще получим белега на звяра, ако не пазим Божиите
заповеди, особено съботата. Да имаме вярата на Исус – на това
често се гледа повърхностно, и все пак без тази вяра ние не сме пре140 141
живели дори първата ангелска вест, която е вечното Евангелие и
ни прави способни да се покоряваме на Божия закон в сърцето си.
„Мнозина, които приеха третата ангелска вест, не бяха преживели предишните две вести. Сатана разбра това и злото му око
беше над тях, за да ги отхвърли; но третият ангел им посочваше
Светая Светих, и онези, които бяха преживели предишните вести им посочваха пътя към небесното светилище. Мнозина видяха
съвършената верига на истината в ангелските вести и с радост ги
приеха в техния ред и чрез вяра последваха Исус в небесното светилище. Тези вести ми бяха представени като котва за Божия народ.
Онези, които ги разберат и приемат, ще бъдат пазени и няма да бъдат
пометени от многобройните измами на Сатана.“ РП 256
Третият ангел им посочваше пресвятото място, където под
умилостивилището се намираше законът. Онези, които бяха преживели Евангелието можеха да им покажат как да влязат в светилището чрез покаяние, предаване, очистване чрез кръвта и обновяване чрез вода и Дух. След това, чрез службата на Христос в
святото място, те щяха да получат Святия Дух в живота си, щяха
да бъдат хранени с духовния хляб и чрез Христос, изработващ в тях
Своята праведност, те можеха да живеят Неговия характер, изпълнявайки, по този начин, справедливите изискваня на закона.
„Всички трябва да разберат истините от тези вести и да ги изявяват в ежедневния си живот, защото това е жизнено-важно за спасението.“ Е 196
Сега ще изследваме вестите в реда и начина по който са ни дадени.
Третият ангел
им посочваше
пресвятото място
Тези, които
имаха
опитността

посочваха
на другите
пътя към
светилището

Първият ангел носи Евангелието
„И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на
всеки народ и племе, език и люде.“ Откр. 14:6
„Възложено ни е да излезем и да проповядваме Евангелието на
всяко същество. Трябва да занесем на изгубените вестта, че Христос може да прости греха, може да възстанови естеството, да облече
душата в дрехите на Своята праведност, да доведе грешника в хармония с Неговия ум и да го научи и подготви да бъде Божий съработник.“ ОХВ 199
„Евангелието трябва да бъде представяно не като безжизнена теория, но като жива сила, която променя живота. Бог желае получателите на Неговата благодат да бъдат свидетели за Нейната сила.“
ЖИ 826
„Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже
то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва, първо на
юдеина, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата на Бога от вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез
вяра ще живее“. Римл. 1:16,17
„Ние самите сме неспособни да извършим каквото и да било добро нещо, но това, което ние не можем да извършим, чрез силата на
Бога ще бъде извършено във всяка покоряваща се и вярваща душа.
Именно чрез вяра беше дадено детето на обещанието. Чрез вяра се
поражда духовният живот и ние биваме направени способни да вършим делата на правдата.“ ЖИ 98
„Чрез вяра в Неговото име, Той ни вменява Своята праведност и
тя става жив принцип в живота ни.“ ЗП 302
„Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите
здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели
Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта... да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефес. 3:16-19
„Неизчерпаемите източници на небето са на тяхно разположеие.
Христос им дава дъх от Своя Собствен Дух, живот – от Своя Собствен живот. Святият Дух полага усилия до краен предел, за да работи
в сърцето и ума.“ 6СЦ 306
„На тези, които Го приеха даде сила да станат синове на Бога, на
тези, които вярват в Неговото име.“ Йоан 1:12 Тази сила я няма в
човека. Тя е от Бога. Когато една душа приема Христос, тя приема
сила, да живее живота на Христос.“ ПрХ 314
„Тази обновяваща сила, която никое око не може да види, поражда
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нов живот в душата; създава ново създание по образа на Бога. Докато
действието на Духа е тихо и незабележимо, неговите резултати са
явни. Ако сърцето е обновено от Божия Дух, животът ще свидетелства за това.“ ПХ 57
„Когато живеем чрез вяра в Божия Син, плодовете на Духа ще се
виждат в живота ни, нито един няма да липсва….
Животът на Христос във вас произвежда същите плодове, както в
Него. Живеейки в Христос, хранейки се от Христос, вие принасяте
плодове подобни на Христовите.“ ЖИ 676, 677
„Той е източникът на духовна сила, внедрен в нас и Неговото вли-

яние ще се излива в думи и действия…. Това е резултатът от обитаващия вътре в нас Спасител.“ СС 390
„Когато сме приели Неговите думи на наставление и сме завладяни от тях, Исус е за нас едно постоянно присъствие, контролиращо
нашите мисли, идеи и действия…. Вече не живеем ние, но Христос
живее в нас, а Той е надеждата на славата. Аз-ът е мъртъв, но Христос е един жив Спасител.“ СС 389
„Бог им предложи в Своя Син съвършената праведност на закона. Ако биха пожелали напълно да отворят сърцата си да приемат
Христос, тогава самият живот на Бога, Неговата любов би обитавала
в тях, преобразявайки ги по Негово подобие и така чрез Божия щедър дар те биха притежавали праведността, която изисква законът…
едно възпроизвеждане в тях самите на Христовия характер.“ MБ 55
„Сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега
се откри на Неговите светии; на които Бог щеше да яви, какви са богатствата на славата на тази тайна сред езичниците, която е Христос
във вас – надеждата на славата.“ Колос. 1: 26, 27
„Души, които са носили образа на Сатана, са променени в Божия
образ. Тази промяна сама по себе си е чудото на чудесата. Промяна, извършена чрез Словото –това е една от най-дълбоките тайни
на Словото. Не можем да я разберем, можем само да вярваме, както
е заявено от Писанията – че това е „Христос във вас, надеждата на
славата.“ Колос. 1: 27
„Познаването на тази тайна предоставя ключа за всяка друга.“ В 172
„Затова, ако някой човек е в Христос, той е ново създание: старите
неща преминаха, ето – всичко стана ново.“ 2Кор. 5: 17
„Защото Отец благоволи да всели в Него цялата пълнота, и чрез
Него да примири всички неща със Себе Си, и като въдвори мир чрез
кръвта на Неговия кръст.“ Колос. 1: 19, 20
„Ако днес сте в правилни взаимоотношения с Бога, вие сте готови, ако Христос дойде днес. Това, от което се нуждаем е Христос,
оформен вътре в нас, надеждата на славата.“ НМ 227
„А на Този, Който може да ви укрепи според моето благовестие
и проповедта на Исус, … да доведе послушанието на вярата.“ Римл.
16: 25, 26 (ревиз. изд.)
„Истинското послушание е външното проявление на един
принцип вътре в човека.“ ПрХ 97
„Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден и
освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ Римл. 6: 17, 18
„За да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във
всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете
в познаването на Бога; подкрепяни с пълна сила, според Неговото
славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост.“ Колос. 1 : 10, 11
„И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече
изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня
на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса
Христа, за слава и хвала на Бога.“ Филип. 1 : 9 - 11
Когато преживяваме Евангелието, тогава можем да отдаваме
слава на Бога, като живеем Неговия характер.

Той ни заповядва да се боим от Бога и
да Му отдадем слава

„И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава.“
Откр. 14: 7
„Да отдадем слава на Бога, означава да разкриваме Неговия
характер в нашия собствен и така да Го правим познат на света.“
7АБК 979
„Не можете да почитате Неговото име, не можете да Го представяте на света, ако с живот и характер не представяте самия живот
и характер на Бога. Това можете да направите само като приемете
благодатта и праведността на Христос.“ MБ 107
„Религията на Христос означава повече от прощение на греха; тя
означава отнемане на нашите грехове и запълване на вакуума с качествата на Святия Дух. Тя означава божествено просветление, радост в Бога. Тя е сърце, изпразнено от аз-а и благословено с постоянното присъствие на Христос. Когато Христос царува в душата, има
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чистота и свобода от греха. Славата, пълнотата, целият евангелски
план се осъществява в живота.“ ПрХ 419, 420
„Нека вашата светлина свети. Ако сте приели благодатта на Бога,
светлината е във вас…. Не можете да не светите в сферата на вашето
влияние.
„Откровението за Неговата собствена слава, облечена в човешко
естество така ще приближи небето до хората, че красотата, изпълваща вътрешния храм ще се вижда във всяка душа, в която Спасителят
живее. Хората ще бъдат пленени от славата на един пребъдващ
Христос.
Онези, които очакват идването на Младоженеца трябва да кажат
на хората: „Ето вашият Бог.“ Последните лъчи на милост, последната
вест на милост, която ще бъде дадена на света, е откровение за Неговия характер и любов.“ ПрХ 415
„Като всажда в сърцата им принципите на Своето Слово, Святият Дух развива в хората качествата на Бога. Светлината на Неговата
слава – Неговият характер трябва да се излъчва от Неговите представители. Така те трябва да прославят Бога, да осветяват пътеката
към дома на Младоженеца, към Божия град и сватбената вечеря на
Агнето.“ ПрХ 414
„Ние се приближаваме към съда и онези, които носят вестта на
предупреждение на света трябва да имат чисти ръце и неопетнени,
непорочни сърца. Трябва да имат жива връзка с Бога. Мислите трябва да бъдат чисти и святи, душата – неопетнена, тялото, душата и
духът да бъдат непорочна, чиста жертва за Бога, иначе Той няма да я
приеме.“ СС 426
„Очистете се вие, които носите съдовете Господни.“ Исая 52: 11

Защото часът на Неговия съд настана
„И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на
Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.“
Откр. 14: 7
„След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на
него… Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и
книгите бяха отворени, отворена беше и друга книга, която е книгата
на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.“ Откр. 20: 11, 12
„Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които
не се покоряват на Божието благовестие? И ако праведният едвам се

спасява, то нечистият и грешният где ще се явят?“ 1Петр. 4: 17
„Само голата изповед е нищо. Имена се регистрират в църковните
книги на земята, но не и в книгата на живота.“ 1СЦ 504
„Когато книгите с доклада се отворят в съда, животът на всички,
които са вярвали в Исус, идва на преглед пред Бога. Като започва
с онези, които първи са живели на земята, нашият Адвокат представя
случаите на всяко следващо поколение и завършва с живите. Всяко
име е споменато, всеки живот – най-точно разгледан. Някои имена се
приемат, някои се отхвърлят. Когато срещу името на някой човек
има грехове, останали в книгите, защото не се е покаял и те не
са му простени, името му се изтрива от Книгата на живота, а
докладът за добрите му дела се изличава от Възпоменателната книга.
Господ заяви на Мойсей: „Който е съгрешил против Мене, него ще
залича от книгата Си“. А пророк Езекиил казва: „Когато... праведният се отвърне от правдата си и стори неправда... ни едно от праведните дела, които е сторил, няма да се помни. „ Езекиил 18:24
Всички, които истински са се покаяли за греха и чрез вяра са претендирали за кръвта на Христос като изкупителна жертва за тях, имат
написано прощение срещу своите имена в небесните книги; тъй като
са станали участници в праведността на Христос и характерите им
са намерени в хармония с Божия закон, техните грехове ще бъдат
изтрити, а те ще бъдат счетени за достойни за вечен живот.“ ВБ 483
„Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе
Си, и няма да си спомня за греховете ти.“ Исая 43: 25
„Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви,
та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и Той
ще ви прати Исус Христос, Който ви бе проповядван по-рано.“
Деян. 3: 19, 20
„Сега е времето, когато трябва да изповядаме и да изоставим греховете си, за да могат да отидат предварително на съд и да бъдат
изтрити. Сега е времето да „изчистим себе си от всяка нечистота на
плътта и духа като усъвършенстваме святостта в страха от Бога.“
2Кор. 7:1.“ НМ 348
„Великият съд тече и продължава за известно време. Сега,
казва Господ: Измерете храма и поклонниците в него. Помнете, че
когато вървите по улиците по своята работа, Бог ви измерва; когато
изпълнявате домашните си задължения, когато водите разговор, Бог
ви измерва….
Ето работата, която се извършва в момента – измерването на храма и на неговите поклонници; за да се види кои ще устоят в послед146 147
ния ден. Онези, които стоят твърдо, ще влязат в царството на нашия
Господ и Спасител Исус Христос. Когато вършим своята работа,
помнете, че има Един, Който гледа духа, с който я вършим.“
7АБК 972
„Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духа.“ Пр. 16: 2
„Не резултатите, които постигаме, а подбудите, от които действаме, имат значение за Бога. Той цени добротата и верността над
всичко друго.“ СE 267
„Нека ние, като Христови последоватили, изследваме сърцата си,
като че държим запалена свещ в ръка, за да видим на какъв дух сме.
Заради своето настоящо и бъдещо добруване, нека се отнесем критично към своите действия, да видим как стоят те в светлината на
Божия закон, защото този закон е нашият стандарт.“ 7АБК 986

„Можем да измерваме себе си със себе си, можем да се сравняваме със себе си, можем да казваме, че се справяме толкова добре,
колкото този или онзи, но въпросът, на който съдът ще иска отговор
е: „Удоволетворяваме ли изискванията на високото небе? Достигаме
ли божествения стандарт? Сърцата ни в хармония с небесния Бог ли
са?““ 1ИВ 321
„Защото Господ не гледа както човек гледа, защото човек гледа
външността, а Господ гледа сърцето“ 1Царе 16: 7
„Божият закон достига чувствата и подбудите така добре, както и
външните действия. Той разкрива тайните на сърцето, като хвърля
светлина върху неща, по-рано погребани в тъмнина. Бог знае всяка
мисъл, всяка цел, всеки план, всяка подбуда. Небесните книги записват греховете, които са щели да бъдат извършени, ако е имало
възможност. Бог ще доведе всяко дело на съд, заедно с всяко скрито нещо. Чрез Своя закон Той измерва характера на всеки човек.“
5АБК 1085
„За нас е естествено да оценяваме себе си по-високо, отколкото
трябва; и въпреки че за нас е болезнено да се познаваме такива, каквито в действителност сме, все пак трябва да молим Бог да ни разкрие пред нас самите такива, каквито Той ни вижда.“ 1ИВ 312
„Неговото око вижда всяко дело, издирва всяко тайно местенце на
ума, открива всяка спотаена самоизмама и всяко лицемерие. Всички
неща са голи и открити пред очите на Този, пред Когото ще отговаряме.“ ЗП 290
„Аз Съм Този, който изпитвам ума и сърцето и ще дам на всеки
според каквото заслужават делата му.“ Откр. 2: 23
„Сега Бог пресява Своя народ, изпитва техните цели и подбуди.
Мнозина ще бъдат само плява – без никакво жито, без нищо ценно
в тях.“ 4СЦ 51
„Духовният и морален характер е това, което Небето цени и
това, което ще оцелее след гроба и ще бъде прославено с безсмъртие за безкрайните векове на вечността.“ 1ИВ 259
„С приближаването на съда всички ще изявят истинския си характер и ще стане ясно към коя група принадлежат.“ 1СЦ 100
„Видях, че мнозина ще се провалят в това изискване на царството. Бог изпитва и изпробва Своя народ, и мнозина няма да издържат
теста на характера, измерването на Бога. Мнозина ще извършат щателна работа, за да победят специфичните черти на своя характер и
ще бъдат без петно или бръчка, или друго такова нещо, безупречни
пред Бога и човеците.“ 1СЦ 533
„Дори мислите трябва да бъдат доведени в послушание на Божията воля, а чувствата под контрола на разума и религията. Въобръжението не ни е дадено да му позволяваме да се разпалва и да прави
каквото си иска, без всякакво усилие за ограничение и дисциплина.
Ако мислите са грешни, и чувствата ще бъдат грешни, а мислите и
чувствата, взети заедно, образуват моралния характер.“ НМ 164
„Критично разглеждайте характера, разположението, мислите,
думите, склонностите, целите и делата.“ 1ИВ 89
„Законът изисква самата душа да бъде чиста и ума свят, за да могат мислите и чувствата да бъдат в хармония със стандарта на любовта и праведността.“ 1ИВ 211
„Този, който намира удоволствие да размишлява над неморални
сцени, който се отдава на лоши мисли, на похотливи погледи, може
да види явния грях с неговото бреме от вина и съкрушаваща сърцето
скръб, истинската присъда за злото, което е скрил в дебрите на ду-

шата си.“ MБ 60
„Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно.“ Лука 8: 17
„Божият закон взема под внимание ревността, завистта, омразата,
злобата, отмъстителността, похотливата страст и честолюбието, които
бушуват в душата, но не са намерили израз във външна проява, защото
е липсвала възможност, а не желание. А за тези греховни чувства ще
бъде искана сметка в деня, когато „Бог ще доведе всяко дело на съд,
заедно с всяко скрито нещо, било то добро или зло.““ 1ИВ 217
„Днес в света има само две групи и само две групи ще бъдат разпознати и в съда – онези, които нарушават Божия закон и онези, които му се покоряват. Христос дава теста, чрез който да докажем своята
вярност или невярност. „Ако Ме любите“, казва Той, „пазете заповедите Ми.““ ПрХ 283
148 149
„Всички, които желаят имената им да останат в книгата на живота, трябва сега, в няколкото дни, които им остават от тяхното благодатно време, да натъжат душите си пред Бога със скръб за греха
и истинско покаяние. Трябва да има дълбоко, вярно изследване на
сърцето.“ ВБ 490

Вторият ангел предупреждава за виното на Вавилон
„И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна,
падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на
своето разпалено блудствуване.“ Откр. 14: 8
„Вавилон е наречен „майка на блудниците.“ Нейните дъщери
трябва да символизират църквите, които се придържат към нейните
доктрини и традиции, и следват нейния пример на жертване на истината и на Божието одобрение, за да формират незаконен съюз със
света. Вестта на Откровение 14 глава, оповестяваща падането на Вавилон трябва да се отнася до религиозни деноминации, които някога
са били чисти и са станали покварени.“ ВБ 382, 383
„Какво представлява виното? – Нейните фалшиви учения. Тя
е дала на света една фалшива събота, вместо съботата от четвъртата заповед и е повтаряла лъжата, която първо Сатана каза на Ева в
Едем – естественото безсмъртие на душата. Много подобни заблуди
е разпространила надлъж и шир, „преподавайки за учения човешки
заповеди.““ 2ИВ 118
„Ако се отвърнем от свидетелството на Божието Слово и приемем фалшиви учения, защото нашите бащи са ги проповядвали, ние падаме под осъждението, произнесено над Вавилон; ние
пием от виното на нейните гнусотии.“ ВБ 536, 537
Индивидуално, ние бихме могли да се придържаме към фалшиви
традиции, които биха ни оставили неспасени. Трябва да изпитаме
всичко, на което сме били научени, особено относно спасителния
план.
„Нека всички, които приемат човешки авторитет, обичаите на църквата или традициите на бащите, обърнат внимание на предупреждението, съдържащо се в думите на Христос: „Напразно Ми се покланят,
като предават за учения човешки заповеди.“ Мат. 15: 9.“ ЖИ 398
„Не бива да позволяваме никакви човешки разсъждения да ни отклонят от старателното изследване на библейската истина. Възгледите и обичаите на човеците не трябва да се приемат като от божествен
авторитет. Бог е разкрил в Словото Си какво е цялостното задължение на човека и не трябва да се отклоняваме от великия стандарт за
праведност. Той прати единствения Си Син да бъде наш пример и ни
заповяда да Го слушаме и да Го следваме. Не трябва да се отклоня-

ваме от истината, каквато е в Исус, защото велики и привидно
добри човеци изтъкват настойчиво своите идеи над ясните изявления на Божието Слово.“ ОХВ 128

Пази се от човешките традиции
„Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна
измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а
не по Христа.“ Колос. 2: 8
„Живеем във век на голяма светлина; но много от това, което се
нарича светлина отваря пътя за мъдростта и хитростите на Сатана.
Ще бъдат представяни много неща, които изглеждат, че са истина и
все пак има нужда да бъдат внимателно разгледани с много молитва;
защото могат да бъдат измамливи изобретения на врага. Пътят на
заблудата изглежда често лежи близо до пътя на истината. Той
едва се различава от пътеката, която води към святостта и небето. Но
умът, просветлен от Святия Дух може да различи, че той се отклонява от правилния път. Скоро се вижда, че двата са съвсем отделни.“
8СЦ 290, 291

Изпитвай ученията чрез закона и свидетелството
„При закона и при свидетелството! Ако не говорят според това
слово, наистина няма светлина в тях.“ Исая 8: 20
„Не е достатъчно да се върши това, което човек мисли, че е правилно или което служителят му казва, че е правилно. Собственото
му спасение е изложено на риск и той трябва да изследва Писанията
за себе си.“ ВБ 598
„С приближаването края на времето, измамата така ще бъде
примесена с истината, че само онези, които имат ръководството на
Святия Дух ще бъдат способни да различат истината от заблудата.
Нужно е да направим всяко усилие да държим пътя на Господа. Не
трябва в никакъв случай да се отвръщаме от Неговото ръководство и
да полагаме доверието си в човеци.“ 7АБК 907
„Духа не угасвайте. Пророчествата не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто.“ 1Сол. 5: 19 - 21
„Когато дадена вест е представена пред Божия народ, те не бива
да й се противопоставят; трябва да отидат при Библията и да я сравнят със закона и свидетелството, и ако не издържат този тест, тя не е
истина.“ СС 119
150 151
„Тези бяха по-благородни …, защото приеха словото без всякакъв
предразсъдък и изследваха Писанията всеки ден, за да видят дали
това е вярно.“ Деян. 17: 11
„Ако има някакъв въпрос от истината, който не разбирате, с който
не сте съгласни, изследвайте, сравнявайте стих по стих, дълбайте в
истината, дълбоко в мината на Божието слово. Трябва да положите
себе си и своите възгледи на Божия олтар, да се откажете от предубежденията си и да оставите Духът на небето да ви напътства
на всяка истина.“ 1ИВ 413
„Довери се на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своето
собствено разбиране.“ Пр. 3:5
„Бог може чрез Своя Дух за един миг да ви научи повече, отколкото бихте могли да научите от великите мъже на земята.“ СС 119
„Без просвещението на Духа, човеците няма да бъдат способни да
различат истината от заблудата и ще паднат под изкусните изкушения на Сатана.“ ПрХ 408, 409
„Той ще действа с всичката измамливост на неправдата, за да

смесва заблуди и неверни възгледи с делото на Бога и да тласка
хората в неверни становища.“ 5СЦ 644, 645
„Не забравяйте, че най-опасните примки, които Сатана е приготвил за църквата ще дойдат чрез собствените й членове.“ 5СЦ 477
„Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас
ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси,
като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат
на себе си бърза погибел.“ 2Петр. 2: 1
„Може би разрушителите вече се обучават под ръководството
на Сатана и само чакат оттеглянето на още неколцина знаменосци, за да заемат техните места, и с гласа на фалшивия пророк да
извикат „Мир, мир“, когато няма мир.“ 5СЦ 77
„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете
дали са от Бога.“ 1Йоан 4: 1
„Всякакъв фанатизъм и погрешни теории, претендиращи, че са
истина, ще навлязат сред Божия народ на остатъка.“ 2ИВ 14
„За да подкрепят погрешни доктрини или нехристиянски практики, някои ще използват пасажи от Писанието, отделени от контекста,
вероятно като цитират половината от даден стих, кото подкрепящ
тяхното становище, докато останалата част показва, че значението е
съвсем противоположно.“ ВБ 521
„Има някои, които ви смущават и искат да изопачат Христовото
благовестие.“ Гал. 1: 7
„Те предпочитат своите собствени разсъждения пред Божественото откровение, своите собствени планове и човешка мъдрост пред
съветите, предупрежденията и заповедите на Бога. Благочестието и
съвестността на другите са наречени фанатизъм и онези, които
практикуват истината и святостта са наблюдавани и критикувани. Те се надсмиват над онези, които учат и вярват в тайната на
благочестието, „Христос във вас, надеждата на славата.“ Принципите, които лежат в основата на тези неща са неразбираеми за тях
и те продължават да вършат грях, давайки възможност на Сатана да
намери свободен достъп до душата.“ 4АБК 1138
„Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам
Сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако
и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но
тяхната сетнина ще бъде според делата им.“ 2Кор. 11: 13-15
„Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда.“
Римл. 1: 18
„Този, който държи истината в неправда, който заявява, че
вярва в нея, а в същото време всеки ден я наранява, като води
живот в разрез с нея, предава себе си да служи на Сатана и води
души към гибел.“ 5СЦ 142
„Враговете на Христос са мнозина, които претендират, че са праведни, докато в същото време нямат праведността на Христос. Те се
представят за ангели на светлината, но са служители на греха.“
СС 236
„Всеки, който учи, че докато съгрешаваме, ние все още сме в
Христос, все още сме оправдани; все още сме облечени с Христовата
праведност, е служител на греха.
Множествата не искат библейската истина, защото се противопоставя на желанията на грешното, обичащо света сърце, а Сатана

предоставя измамите, които те обичат….
Той кара хората да гледат на старейшини, на пастори, на професори по теология като на свои идоли, вместо да последват Писанията, за да научат сами за себе си своя дълг. Тогава, като контролира
умовете на тези лидери, той може да повлияе на множествата според
своята воля.“ ВБ 595
„Защото ще дойде времето, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите
страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към
басните.“ 2Тим. 4: 3, 4
„А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще от152 153
стъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,“ 1Тим. 4: 1
„Дадената ми светлина говори много убедително, че мнозина ще
си отидат от нас, като обръщат внимание на измамни духове и дяволски учения. Господ желае всяка душа, която претендира, че вярва в
истината, да има просветено познание за това каква е истината. Ще
се издигнат фалшиви пророци и ще измамят мнозина. Всичко, което
може да бъде пресято, ще се пресее. Тогава не е ли дошло времето,
всеки да разбира основанията на нашата вяра? Вместо да има толкова
много проповеди, трябва да има по-задълбочено изследване на Божието слово, разглеждане на Писанията стих по стих и търсене на силни
доказателства, които подкрепят основните учения.“ 2ИВ 392, 393
„Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви заблуди някой; защото
мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.“ Мат. 24: 4, 5
„Фалшиви учения, фалшива вяра, много от това, което изглежда
почтено, изобилстват навсякъде около нас. Ще дойдат учители, облечени като ангели на светлината и е възможно да заблудят и самите
избрани. Младежите трябва да научат всичко, което могат за истината, ако не искат да бъдат измамени от многото лъжи, които Сатана
ще изобрети.“ Е 364
„Фалшиви учения ще подкопаят основите на мнозина, защото не
са се научили да различават истината от заблудата.“ 2ИВ 58
„Децата трябва да бъдат така научени, че да познават Божието
слово и да бъдат способни да разбират, когато част от Писанието се
чете, а част остава непрочетена, за да се създаде фалшиво впечатление.“ Е 591
„Божият Дух е осветил всяка страница от Святото писание, но
има такива, на които то прави малко впечатление, защото не се разбира както трябва. Когато дойде пресяването, чрез навлизането
на фалшиви пророци, тези повърхностни читатели, лишени от
всякаква основа, ще са като плаващ пясък.“ СС 112
„Някои ще преживеят ужасни падения, защото си мислят, че стоят
непоклатимо, понеже имат истината, но я нямат, каквато е в Исус.“
5СЦ 540
„Те са живели на едно ниско ниво, спирайки се на повърхностните
истини, които не изискват никакво размишление и никакво задълбочено изследване.“ 6АБК 1086
„Бог ще събуди Своя народ; ако другите средства пропаднат,
сред тях ще дойдат фалшиви учения, които ще ги пресеят, отделяйки плявата от житото.“ 5СЦ 707
„Защото зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас
свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се

издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете.“ Деян. 20: 29 - 31
„Ще духа всякакъв вятър на учение. Всичко, което може да
бъде пресято ще бъде пресято и ще останат само онези неща, които
не могат да бъдат пресяти. Сатана прави отчаяни усилия да накара
души да се наредят под неговото знаме и всички, които се поддадат на измамите му, ще обявят война на слугите на Княз Емануил.
Бдителност и молитва трябва да бъдат нашите стражи в тези дни на
опасности.“ РХ 06.11.1883
„Няма сигурност никъде. Сатана е слязъл с голяма сила и действа
с всичката измамливост на неправдата в тези, които погиват. Онези,
които не следват Христовите стъпки, ще открият, че следват друг
водач. Те са слушали непознати гласове, докато вече не могат да разпознаят гласа на Истинския Пастир.“ ЗП 212
„Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните“ Мат. 24: 23, 24
„Тогава ще се яви беззаконният, … чието идване е като действието
на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща
заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат
осъдени всички, които не са повярвали истината, а са намирали удоволствие в неправдата.“ 2Сол. 2: 8-12
„Не бива да се доверяваме на твърденията на хора. Те могат като
Христови представители да заявяват, че вършат чудеса при изцелението на болни. И чудно ли е това, когато точно зад тях стои великият измамник, който върши чудеса, който още ще свали огън от
небето пред очите на човеците?
Нито може да се доверяваме на впечатления. Гласът или духът,
който казва на човек : Ти изобщо не си длъжен да се покоряваш на
Божия закон; ти си свят и безгрешен, докато тъпчеш божествения
закон, не е гласът на Исус; защото Той заявява: „Аз съм опазил заповедите на Отца Си.“ Йоан 15: 10. А Йоан свидетелства: „Този, който
казва: Аз го познавам, а не пази заповедите Му е лъжец и истината
не е в него.“ 1Йоан 2: 4.“ 2ИВ 49
„Ако правим всичко, което можем, за да представяме истината с
нейния енергичен характер – като противоречим на мненията и иде154 155
ите на другите, тя ще бъде погрешно разбрана, неправилно приложена и представена пред онези, които приемат заблудата, и ще бъде
направена да изглежда в неприятна светлина. Има малцина сред
тези, на които носите истината, които не пият от виното на Вавилон. На тях им е трудно да разберат истината, за това е нужно да
бъде представяна такава, каквато е в Исус.“ 1ИВ 405
„Светът загива поради нужда от благовестието. Има глад за Божието Слово. Има малцина, които проповядват словото, непримесено с човешки традиции. Въпреки, че хората имат Библията в
ръцете си, те не приемат благословението, което Бог е положил в
нея за тях. Господ призовава слугите Си да занесат Неговата вест на
хората. Словото на вечен живот трябва да бъде занесено на онези,
които погиват в греховете си.“ ПрХ 228, 229
„Докато бяха с Него, учениците често биваха обърквани от ученията на книжниците и фарисеите, но те занасяха своята обърканост

при Исус. Той бе представил пред тях истините на Писанието в
контраст с традицията. Така Той укрепи доверието им в Божието
слово и в голяма степен ги беше освободил от страха им от равините
и тяхното обвързване с традицията.“ ЖИ 349
Сега ще разгледаме някои от традициите, в които е възможно
много от нас да са повярвали.
Традиция – Щом сме искрени, сме в безопасност
Истина – Искреността не е достатъчна
„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища
към смърт.“ Пр. 14: 12
„Невежеството не е извинение за заблуда или грях, когато е представена всяка възможност да знаем волята на Бога. Човек пътува и
стига до място, където има няколко пътя и табела, поема по пътя,
който му се струва, че е правилния. Той може да е много искрен, но е
съвсем вероятно да се озове на грешния път.“ ВБ 597, 598
Трябва да помним, че богатият млад управник, Никодим, неразумните девици, човекът без сватбарска дреха и хладките бяха
всички искрени и мислеха, че са праведни.
„Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само
че не според пълното знание. Понеже, като не познават правдата на
Бога и искат да поставят своя собствена, те не са се покорили на
правдата от Бога.“ Римл. 10: 2, 3
„За да имаме праведността на Христос, имаме нужда да бъдем
ежедневно преобразявани чрез влиянието на Духа, да бъдем участници в божественото естество. Делото на Святия Дух е да възвиши
вкуса, да освети сърцето, да облагороди целия човек.“ 1ИВ 374
„Много, които изповядват, че следват Христос, нямат истинска религия. Те не разкриват в живота си плодовете на истинското покаяние. Управлявани са от същите навици, същия дух на критикарство и себелюбие, които са ги управлявали преди да приемат
Христос. Никой, който не познава истинското обръщане, не може
да влезе в Божия град. При истинското обръщане душата се ражда
отново. Един нов дух завладява храма на душата. Започва нов живот.
Христос се разкрива в характера.“ РХ 30.07.1901
„Защото ако някой е в Христос, той е ново създание; старите неща
преминаха, ето – всички неща станаха нови. Онова, което е било осъдително в характера е изчистено от душата чрез любовта на Исус.
Всичкият егоизъм е премахнат, всичката завист, всяко лошо говорене, са изкоренени и една радикална промяна е извършена в сърцето.“
РХ 22.07.1890
„Добре е да знаем какво трябва да направим, за да бъдем спасени… Трябва да отговорим на условията, положени в Божието
слово или да умрем в греховете си. Трябва да знаем какви морални
промени е от съществено значение да бъдат направени в характерите
ни чрез благодатта на Христос, за да бъдем годни за небесните жилища.“ 5СЦ 535
„Нека никой не се увлича по така приятната за естественото сърце
заблуда, че Бог ще приеме искреността, независимо каква е вярата,
без значение колко несъвършен е животът. Бог изисква от Своето
дете съвършено послушание.
За да удоволетворим изискванията на закона, вярата ни трябва да
се хване за праведността на Христос, приемайки я за наша праведност. Чрез единство с Христос, чрез приемане на Неговата праведност чрез вяра, ние можем да бъдем подготвени да вършим делата на
Бога, да бъдем съработници с Христос.“ 1ИВ 374

„Павел беше ревностен в гоненията на ранните християни, които извършваше, но неговата ревност за една лоша кауза не направи
действията му святи, и не го постави под одобрението на Бога. Той
вярваше, че изпълнява служба за Бога. Но „този, който се доверява
на собственото си сърце е глупак.“ Трябва да изпитваме съвестта си
чрез Божието слово.“ РХ 10.02.1891
„Ева наистина вярваше в думите на Сатана, но нейната вяра не я
спаси от наказанието за греха. Тя не се довери на думите на Бога и
това именно я доведе до падението й. В съда хората няма да бъдат
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осъдени за това, че искрено са вярвали в една лъжа, но защото не са
повярвали в истината, защото са пренебрегнали възможността
да научат каква е истината.“ ПП 55
„Людете Ми загиват поради липса на познание.“ Осия 4: 6
„Ако хората биха желали да изследват Библията с ревностна молитва, за да могат да я разберат, те нямаше да бъдат оставени в тъмнина и да приемат фалшиви учения. Но като отхвърлят истината, те
стават жертва на заблудата.“ ВБ 524
„Онези, които имат възможност да чуят истината, но не полагат
усилия да я научат и разберат, като си мислят, че ако не чуят, няма да
им се държи сметка, ще бъдат осъдени за виновни пред Бога по същия начин, както ако бяха чули истината и я бяха отхвърлили. Няма
да има никакво извинение за онези, които избират да ходят в заблудата, когато биха могли да разберат каква е истината. Чрез Своите
страдания и смърт Исус направи изкупление за всички грехове на
незнание, но нищо не е предвидено за доброволно избраната слепота.“ 5АБК 1145
„Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега,
обаче, нямат извинение за греха си.“ Йоан 15:22
„Исус стои пред ковчега и прави Своето последно застъпничество за всички онези, за които милостта все още се бави и за онези,
които са нарушили Божия закон от незнание. Това изкупление се
прави както за праведните мъртви, така и за праведните живи. То
включва всички, които са починали с доверие в Христос, но които
не са получили светлина относно Божиите заповеди и са съгрешили от незнание като са престъпвали Неговите изисквания. След като
Исус отвори вратата на Светая Светих, светлината на съботата се
откри и Божият народ беше изпитан така, както децата на Израил
бяха изпитани в древността, за да се види дали ще пазят Божия закон.“ РП 254
„Ангелът каза: Ако светлината дойде и тази светлина се пренебрегне или отхвърли, тогава ще дойде осъждението и Божието неодобрение, но преди да дойде светлината, няма грях, защото няма
светлина, която да отхвърлят.“ 1СЦ 116
„Хората няма да бъдат съдени за светлина, която никога не са имали. Но онези, които са пазили неделята, чието внимание е било насочено към тази грешка, но те не са пожелали да отворят очите си, за да
видят чудесните неща в закона, ще бъдат съдени според светлината,
която е дошла до тях.“ 5АБК 1145
„Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е
нему.“ Яков 4: 17
„Никой, който пренебрегва четвъртата заповед, след като е бил
просветен по отношение на изискванията на съботата, не може да
бъде считан невинен в очите на Бога.“ 4СЦ 247
Традиция – Освещението е непрекъснати опити да победим

греховете си
Истина – Освещението е непрекъснато живеене свободни
от грях
„И сега след като сте освободени от греха и сте станали слуги на
Бога, заплатата, която получавате е освещение и неговия резултат
– вечен живот.“ Римл. 6: 22 (ревиз. изд.)
„Що е освещение? Това е да дадем себе си изцяло и без резерви
– душа, тяло и дух – на Бога, да постъпваме справедливо, да обичаме
милостта и да ходим смирено с Бога, да знаем и да вършим Божията
воля, без да зачитаме аз-а и егоизма, да бъдем с небесен ум, чисти,
несебелюбиви, святи и без петно или недостатък.“ НП 212
„Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога,
имате за плод това, чеотивате към святост, краят на която е вечен
живот.“ Римл. 6: 22
„Освещението е състояние на святост, отвън и отвътре, да бъдеш свят и без резерви Божий, не формално, но наистина. Всяка нечистота на мисълта, всяка похотлива страст отделя душата от Бога,
защото Христос никога не може да облече грешника с дрехата на
Своята праведност, за да скрие неговата уродливост.“ НП 214
„Библейското освещение е пълно послушание на Божиите изисквания. Христос не умря, за да спаси когото и да било в осквернението на греха. Той дойде „да спаси людете Си от техните грехове“,
за да може правдата на закона да се изпълни в Неговите последователи.“ ЗВ 10.02.1888
„Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се
покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден,
и освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ Римл. 6: 17, 18
„Истинското освещение е нищо повече или по-малко от това
да обичаш Бога с цялото си сърце, да ходиш в Неговите заповеди и
наредби безукорен. Освещението не е чувство, а небесен принцип,
който довежда всички страсти и желания под контрола на Божия Дух;
и това дело се извършва чрез нашия Господ и Спасител.“ ВД 87
„Християнският живот е живот на ежедневно предаване, послушание и непрекъснато побеждаване.“ 4АБК 1154
„Освещението не е дело на един миг, час или ден, но на цял живот.
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То не се придобива чрез щастлив полет на чувствата, но е резултат
от постоянното умиране за греха и постоянно живеене за Христос. Неправдите не могат да се поправят, нито промените в характера
да се извършат чрез слаби и непостоянни усилия. Ще победим само
чрез продължителна, упорита, тежка дисциплина и сурова борба.
Нито един ден не знаем колко тежка ще бъде борбата ни през следващия. Докато Сатана е на власт, ще трябва да смиряваме аз-а, да
побеждаваме греховете, които ни спъват; докато сме живи няма да
има място, където да спрем, момент, който да достигнем и да можем
да кажем – аз напълно постигнах целта. Освещението е резултат от
послушанието през целия живот.“ ДА 560, 561
„Послушанието на всички Божии заповеди е единственият истински белег на освещението. Непослушанието е белег на невярност и отстъпничество.“ 7АБК 908
„Като послушни чада, не оформяйте себе си според предишните
страсти, които имахте във време на незнанието си; но, както е свят
Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение.“ 1Петр. 1: 14, 15

„Истинската святост е пълнота в службата за Бога. Това е състоянието на истинския християнски живот. Христос иска безрезервно
посвещение, неразделена служба. Той изисква сърцето, ума, душата
и силата. Аз-ът не бива да се подхранва. Този, който живее за себе си
не е християнин.“ ПрХ 48, 49
„Аз-ът трябва да бъде покорен и държан в подчинение.“
2СЦ 163
Докато сме живи ще бъдем изкушавани от нашите унаследени и
придобити черти и слабости на характера, чрез апетита и страстите, от обстоятелствата и от дявола. Но всеки ден можем да
имаме победа чрез Христовата сила.
„Чрез изкупителния план Бог е осигурил средство за покоряване
на всяка греховна черта и за устояване на всяко изкушение, колкото
и силно да е то.“ 1ИВ 82
„Христос е казал: „На този, който побежди, ще дам да седне с
Мене на Моя трон, както и Аз победих и седнах с Моя Отец на Неговия трон.“ Побеждавате ли? Или сте побеждавани от собствените
си похоти, апетити и страсти?“ 5СЦ 511
„Единствената ни надежда, ако искаме да победим, е да съединим
своята воля с Божията и да Му сътрудничим час след час и ден след
ден…. Битката, която трябва да водим е „добрата битка на вярата.“
„И аз се старая, като полагам усилия според Неговата сила, която
действа мощно в мене.“ Колос. 1: 29.“ MБ 143,144
„В тази борба няма почивка; усилията трябва да бъдат постоянни
и упорити.“ 8СЦ 313
„От кръста до короната има да се извърши сериозна работа.
Нужна е борба с вродения грях, нужна е борба със злото отвън.“
РХ 29.11.1887
„Всеки ден човек трябва да подновява посвещението си, всеки
ден да води битка със злото. Старите навици, унаследените наклонности към грях ще се стремят към надмощие и той трябва всякога да
е нащрек за тях, борейки се в Христовата сила за победа.“ ДА 477
„Никой не е жив християнин, ако няма ежедневна опитност в Божиите неща и ежедневно не практикува себеотричане, като с радост
носи кръста си и следва Христос. Всеки жив християнин ежедневно
напредва в божествения живот.“ 2СЦ 505
„Качествата на Духа ще узряват в характера ви. Вярата ви ще расте, убежденията ви ще се задълбочават, любовта ви ще бъде направена съвършена. Все повече и повече ще отразявате образа на Христос
във всичко, което е чисто, благородно и прекрасно.“ СД 32
„Нека една жива вяра преминава като златни нишки през изпълнението дори на най-малките задължения. Тогава всичката ежедневна
работа ще стимулира християнския растеж. Погледът постоянно ще
бъде отправен към Исус. Любовта към Него ще дава сила на всичко,
което предприемате…. Това е истинско освещение; защото освещението се състои в радостното изпълнение на ежедневните задължения в съвършено послушание на Божията воля.“ ПрХ 360
Традиция – Божията любов компенсира нашите недостатъци
и покрива греховете ни, докато ние се опитваме
да победим
Истина – Божията любов не покрива, не оправдава, нито
извинява каквито и да било грехове, но ни дава
сила да живеем Неговия живот
Следния пасаж е твърдение, което обикновено се цитира, за да
се защити тази традиция: „Когато сърцето желае да се покоря-

ва на Бога, когато се правят усилия за тази цел, Исус приема
това разположение и усилие като най-добрата служба на човека
и компенсира тази недостатъчност със Своята собствена божествена заслуга.“ ВД 50
160 161
Има също и диаграма, която се използва, за да се представи тази
традиция и тази идея е оставила много от нас сигурни, без победа
в днешния ден, надявайки се, че тя ще дойде утре.
Сега нека да разгледаме това твърдение в неговия контекст и
заедно с други твърдения и текстове.
„Няма никакво извинение за греха и безделието. Исус е проправил
пътя и желае да следваме по Неговите стъпки. Той е страдал, жертвал
е както никой от нас не може, за да направи спасението постижимо
за нас. Няма нужда да се обезкуражаваме. Исус дойде в нашия свят
да донесе божествена сила на човека, за да можем чрез Неговата
благодат да бъдем преобразени по Негово подобие.
„Когато сърцето желае да се покорява на Бога, когато се правят
усилия за тази цел, Исус приема това разположение и усилие като
най-добрата служба на човека и компенсира тази недостатъчност
със Своите собствени божествени заслуги. Но Той няма да приеме
онези, които претендират, че вярват в Него и въпреки това не са
верни на заповедите на Неговия Отец. Слушаме много за вярата,
но имаме нужда да слушаме много повече за делата. Мнозина заблуждават собствените си души, като живеят една лесна, нагаждаща
се, лишена от кръст религия.“ ВД 49, 50
„Исус дойде в нашия свят да донесе божествена сила на човека,
за да можем чрез Неговата благодат да бъдем преобразени по Негово
подобие.“ ВД 50
„Достатъчна ти е Моята благодат, защото силата Ми става съвършена в слабост.“ 2Кор. 12:9
Тази схема учи, че дори
докато съгрешаваме,
вменената праведност
допълва нашата липса от
придадена праведност
като ни прави съвършени
в Христос.

Това е измама!
ОПРАВДАНИЕ
вменена праведност
Като чадър, който ни
покрива и ни прави
винаги съвършени в
Христос
ОСВЕЩЕНИЕ
придадена праведност
постепенно побеждаваме
греховете и ставаме все
повече като Христос
СЪВЪРШЕНСТВО
ОБРЪЩАНЕ

„Изобилна благодат е предоставена, така че вярващата душа да
бъде пазена свободна от грях, защото цялото небе с неговите безкрайни източници е на наше разположение.“ 1ИВ 394
„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ Филип. 4: 13
„Христос е великият извор, от който при всеки случай можем да

черпим сила и щастие.“ ББ 259
„Бог постоянно се стреми да компенсира недостатъчността на човека. Дори покаянието е резултат от действието на благодатта. Естественото сърце не чувства нужда от покаяние. Сълзите, които се
отронват от очите на човек поради скръб за неговата греховност и
от съчувствие към другите грешници, потичат неволно. Те са като
роса от очите, които принадлежат на Бога. Стенанията на човек не
са нищо друго, освен признак на дълбокото чувство на едно сърце,
което е Божие. Добрите решения, които вземате са израз на желания,
които Той е дал…. Не бива да приписваме на себе си никаква заслуга
за каквото и да било.“ РХ 01.12.1904
„Той е източникът на вашия живот в Христа Исуса, Когото Бог
направи наша мъдрост, наша праведност и освещение и изкупление; затова, както е писано: „който се хвали, с Господа да се хвали.““
1Кор. 1: 30, 31
„В Господа аз имам праведност и сила.“ Исая 45: 24
„Вашата надежда не е в самите вас, тя е в Христос. Вашата слабост се свързва с Неговата сила, вашето невежество с Неговата мъдрост, вашата неустойчивост с Неговата мощ.“ ПХ 70
„Той бди над вас и ако желаете да бъдете водени от Него, Той ще
разпростре около вас влияние за добро, което ще ви даде възможност
да изпълните цялата Негова воля за вас.“ ВМ 17
“Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно
за живота и благочестието.“ 2Петр. 1: 3
„Има много, които в сърцата си негодуват против Бога. Те казват:
Ние наследяваме падналото естество на Адам и не сме отговорни за
вродените несъвършенства на характера си.“ ЗВ 29.08.1892
„За всички вродени слабости Исус се е погрижил, за да могат да
бъдат победени чрез благодатта.“ РХ 24.05.1887
„Когато измисляме извинения за егоизма, за лошите мисли и
лошото говорене ние възпитаваме душата в зло и ако продължаваме да вършим това, ще ни стане навик да се поддаваме на
изкушението.“ 2ИВ 236
„Бог няма да направи и най-малкия компромис с греха. Ако
би могъл да стори това, не е било нужно Христос да идва в нашия
свят, за да страда и да умре.“ 5АБК 1144
162 163
„Спасителният план има за цел нашето пълно възстановяване от
силата на Сатана. Христос винаги отделя каещата се душа от греха. Той дойде да съсипе делата на дявола и се е погрижил Святият
Дух да бъде даден на всяка разкаяна душа, за да я пази от съгрешаване.
Действието на изкусителя не бива да бъде смятано за извинение,
дори за едно погрешно действие. Сатана ликува, когато чува изповядващите се за Христови последователи да се извиняват за деформирания си характер. Точно тези извинения водят към грях. Няма
никакви извинения за вършенето на грях. Един свят характер,
един Христоподобен живот е постижим за всяко каещо се, вярващо
Божие дете.“ ЖИ 311
„Христос обича църквата Си. Той ще даде всяка помощ , от която
се нуждаят онези, които викат към Него за сила, за да развият Христоподобен характер. Но Неговата любов не е слабост. Той няма да
им служи в греховете, нито ще им даде успех, докато продължават
да следват грешен курс на действие. Само чрез истинско покаяние,

греховете им ще бъдат простени, защото Бог никога няма да покрие злото с дрехата на Своята праведност.“ СД 13
„Ореолът на слава, който Бог беше дал на святия Адам, покривайки го като дреха, се оттегли от него след прегрешението му. Светлината на Божията слава не можеше да покрие непослушание и грях.“
1ИВ 270
„Аз трябва да говоря истината на всички онези, които са приели
светлината от Божието слово: никога, никога не трябва да оставят
впечатление върху човешките умове, че Бог ще им служи в греховете
им.“ 1ИВ 115
„Исус стои в Светая Светих, за да се яви сега в Божието присъствие за нас. Там Той не спира да представя Своя народ миг след миг
съвършен в Него. Но понеже сме така представяни пред Отца, не
трябва да си въобразяваме, че можем да разчитаме на Неговата милост и да станем безгрижни, равнодушни и да угаждаме на себе си.
Христос не е служител на греха. Ние сме съвършени в Него, приети във Възлюбения само когато пребъдваме в Него чрез вяра.“
7АБК 933
„Докато Бог може да бъде справедлив и все пак да оправдава
грешника чрез заслугите на Христос, никой човек не може да
покрие душата си с одеждите на Христовата праведност, докато
практикува познати грехове или пренебрегва познати задължения. Бог изисква пълно предаване на сърцето, преди да получим оправдание, а за да запази човек оправданието, трябва да
има непрекъснато послушание чрез действена, жива вяра, която
действа чрез любов и очиства душата… .
За да бъде човек оправдан чрез вяра, вярата трябва да достигне до такова състояние, че да контролира чувствата и импулсите
на сърцето, и именно чрез послушание самата вяра се усъвършенства.“ 1ИВ 366
„Праведността на Христос не е наметало, което покрива неизповядан и неизоставен грях; тя е принцип на живот, който преобразява характера и контролира поведението. Святостта е пълнота за
Бога; тя е пълното предаване на сърцето и живота, за да обитават в
тях принципите на небето.“ ЖИ 555, 556
„Когато се предадем на Христос, сърцето се свързва с Неговото
сърце, волята се слива с Неговата воля, умът става едно с Неговия
ум, мислите са пленени от Него; ние живеем Неговия живот. Това
означава да бъдем облечени с дрехата на Неговата праведност.“
ПрХ 312
„Религията на Евангелието е Христос в живота – един жив,
действен принцип. Тя е благодатта на Христос, разкрита в характера и проявена в добри дела.“ ПрХ 384
„Христос, пребъдващ в душата упражнява преобразяваща сила и
външното поведение свидетелства за мира и радостта, които царуват
вътре. Ние пием от любовта на Христос, както пръчката извлича хранителни сокове от лозата. Ако сме присадени в Христос, ако фибра
по фибра сме свързани с Живата лоза, ще свидетелстваме за този
факт, като принасяме богати чепки от живи плодове.“ 1ИВ 337
„По плодовете им ще ги познаете.“ Мат. 7: 16
„Благодатта отвътре ще се разкрива във външни прояви.“
5СЦ 568
„Праведността отвътре се засвидетелства чрез праведността

отвън. Този, който е праведен отвътре не е коравосърдечен и несъчувствителен, но ден след ден израства в Христовия образ, отивайки
от сила към сила. Този, който се освещава от истината ще владее себе
си и ще следва стъпките на Христос, докато благодатта се изгуби
в славата. Праведността, чрез която се оправдаваме е вменена;
праведността, чрез която се освещаваме е придадена. Първата
е нашето право за небето, втората е нашата годност за небето.“
ВМ 35
„Чрез вяра в Неговото име, Той ни вменява Своята праведност и
тя става жив принцип в живота ни.“ ЗП 302
„Своята вменена благодат и сила Той дава на всички, които Го
приемат чрез вяра.“ 7АБК 929
164 165
„Като приемаме Неговата вменена праведност, чрез преобразяващата сила на Святия Дух, ние ставаме като Него.“ 6АБК 1098
Илюстрацията на лозата и пръчките е примерът, който Исус ни
даде за връзката Си със Своите последователи.
„Както животът на лозата циркулира в стъблото и грозда, слиза
до най-долните жилки и достига до най-горното листо, така и благодатта и любовта на Христос горят и изпълват душата, като изпращат
своите сили до всяка част на съществото и обхващат всяко занимание на тялото и ума.“ СД 76
„Да ви даде според богатството на славата Си да се утвърдите
здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е
широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете
Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се
изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефес. 3: 16 -19
„Неизчерпаемите източници на небето са на тяхно разположение.
Христос им дава дъх от Своя собствен дух, живот от Своя собствен живот. Святият Дух полага всички усилия да работи в сърцето и
ума.“ 6СЦ 306
„Тогава с Христос, действуващ във вас, вие ще проявявате същия
дух и ще вършите същите добри дела – дела на праведност и послушание.
И така, в себе си ние нямаме нищо, с което да се похвалим. Нямаме никакво основание за себевъзвишаване. Единственото ни основание за надежда е в праведността на Христос, която ни е вменена
и в онази, която е изработена от Неговия Дух, действащ в нас и чрез
нас.“ ПХ 63
АЗ ВЪВ ВАС
ВИЕ В МЕН

Христос, живеещ в нас
(вменената праведност)
произвежда плодовете на Духа
(придадената праведност).
„Когато една душа приеме
Христос, тя приема сила да
живее живота на Христос.“

„Нека Бог ни помогне да умрем за себе си и да се родим отново,
Христос да живее в нас – един жив, действен принцип, сила, която
ще ни пази святи.“ 9СЦ 188
„Истинското обръщане е радикална промяна. Самата посока на
мислене и влечението на сърцето трябва да бъдат обърнати и животът да стане отново нов в Христос.“ 4СЦ 17

„Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старите
неща преминаха; ето, всички неща станаха нови.“ 2Кор. 5: 17...
„Ако сърцето е обновено от Божия Дух, животът ще свидетелства
за този факт. Докато ние не можем да направим нищо, за да променим собствените си сърца или да доведем себе си до хармония с
Бога, докато изобщо не трябва да уповаваме на себе си и на добрите
си дела, животът ни ще разкрива дали благодатта на Бога обитава в
нас. Ще се забележи една промяна в характера, навиците и стремежите. Контрастът между това, което сме били и това, което
сме, ще бъде ясен и решителен. Характерът се разкрива не чрез
случайни добри или лоши дела, но чрез тенденцията на обичайните
думи и действия.“ ПХ 57, 58
„Ако сме направили Божието слово пребъдващ принцип в нашия
живот, всичко, което трябва да извършим, всяка дума, всяко обикновено действие ще разкрива, че сме подчинени на Исус Христос.“
ББ 248
„Не онези, чиито сърца са докоснати от Духа, не онези, които от
време на време се поддават на Неговата сила, но онези, които са водени от Духа са синове на Бога.“ МБ 150
„Не давайте лъжливо свидетелство за своята изповед на вяра чрез
нетърпение, раздразнителност и роптание. Нека привлекателните
качества на Духа бъдат проявени чрез доброта, кротост, търпение,
радост и любов. Нека се вижда, че любовта на Христос е постоянна
движеща сила, че религията ви не е дреха, която събличате и обличате, за да пасва на обстоятелствата, но принцип – непоколебим, твърд,
непоклатим.“ ЗП 167
„Христос е обещал да ги направи хармонични във всеки момент
– не любезни, дружелюбни и мили днес, а утре груби и неприветливи, и нелюбезни, извращавайки своята изповед.“ РХ 14.01.1904
„Но много, които изповядват вярата не знаят какво е истинско обръщане. Те нямат никаква опитност в общуването с Отец чрез Исус
Христос и никога не са почувствали силата на божествената благодат да освещава сърцето. Молитви и грях, грях и молитви – техният
живот е пълен със злоба, измама, завист, ревност и себелюбие. Мо166 167
литвите на такива хора са отвратителни за Бога. Истинската молитва
ангажира силите на душата и повлиява живота.“ 4СЦ 534, 535
„Исус не дойде да спаси човеците в греховете им, но от греховете им. Грехът е престъпване на закона, и ако не успяваме да се
покоряваме на закона, ние не приемаме нашия Спасител…. Ако Неговият Дух пребъдва в сърцето, грехът не може да живее там.“
РХ 16.03.1886
„Когато Христос обитава в сърцето, Неговото присъствие се забелязва. Добри и любезни думи и действия разкриват Духа на Христос.
Сладостта на характера се проявява. Няма гняв, нито упорство, нито
лоши подозрения. В сърцето няма омраза“ ТД 357
„Защото любовта на Христос ни принуждава.“ 2Кор. 5: 14
„И затова се моля, щото любовта ви да изобилва повече и повече,
като се изпълвате с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос.“ Филип. 1: 9-11
„Всички трябва да придобият една жива опитност за самите себе
си. Трябва да имат Христос, скрит в сърцето, Неговият Дух да контролира чувствата, в противен случай тяхната изповед не струва
нищо и състоянието им ще бъде дори по-лошо, отколкото ако никога
не бяха чули истината.“ 5СЦ 619

„Сатана заблуждава мнозина с благовидната теория, че Божията
любов към Неговия народ е толкова голяма, че Той ще извини греха
в тях.“ ПП 522
„За любовта, постоянно се мисли като за главното качество на
Бога, но тя е принизена до слабоволен сантиментализъм, като се прави малка разлика между добро и зло. Божията справедливост, Неговото осъждение на греха, изискванията на Неговия закон - всички те
се държат скрити от погледа.“ ВБ 558
„Бог ни е оставил скъпоценните обещания за Своята любов, но
не трябва да приписваме на Йехова слабост, която ще Го накара да
отмине вината и да си затвори очите за неправдата.“ 1ИВ 311
„Онази религия, която омаловажава греха, като постоянно се спира на Божията любов към грешника, независимо от неговите действия, само насърчава грешника да вярва, че Бог ще го приеме, докато
той продължава в това, което знае, че е грях. Това е, което някои,
изповядващи, че вярват в настоящата истина правят. Истината
се държи настрана от живота и това е причината, тя да няма сила да
убеди и да обърне душата.“ 5СЦ 540
Традиция – Грехът не отделя душата от Бога
Истина – Грехът отделя душата от Бога, докато не се върнем при Него в покаяние
Следният пасаж често се цитира, за да подкрепи тази традиция:
„Дори и да сме победени от греха, не сме прогонени, изоставени и отхвърлени от Бога.“ ПХ 64
Сега нека прочетем това твърдение в неговия контекст:
„Има хора, които са познали прощаващата любов на Христос, и
които наистина желаят да бъдат деца на Бога, и все пак осъзнават, че
характерът им е несъвършен, животът им – неправилен, и са готови
да се съмняват дали сърцата им са били обновени чрез Святия Дух.
На такива бих казала – Не отстъпвайте назад в отчаяние. Често ще
трябва да коленичим и да плачем при нозете на Исус заради своите
недостатъци и грешки, но не трябва да се обезкуражаваме – Дори
и да сме победени от врага, не сме прогонени, нито изоставени
и отхвърлени от Бога. Не, Христос е от дясната страна на Бога и
се застъпва за нас. Възлюбеният Йоан казва: „Тези неща ви пиша,
за да не съгрешавате. Ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца
– Исус Христос праведният.“ И не забравяйте думите на Христос:
„Сам Отец ви люби.“ Той желае да ви върне при Себе си, да види
Своята Собствена чистота и святост отразени, във вас. И ако желаете да Му се предадете, Този, Който е започнал добро дело във вас,
ще го довърши до деня на Исус Христос.“ ПХ 64
„Бог не се отказва от нас поради греховете ни. Можем да правим
грешки и да наскърбяваме Духа Му, но когато се покаем и дойдем
при Него с разкаяни сърца, Той няма да ни отхвърли. Има пречки,
които трябва да се премахнат. Били са подхранвани лоши чувства,
имало е гордост, самонадеяност, нетърпение и негодувание. Всички
те ни отделят от Бога. Греховете трябва да се изповядат, трябва да
има едно по-дълбоко дело на благодатта в сърцето.“ ВД 35
„Всички са погрешими, всички правят грешки и са падали в грях,
но ако нарушителят желае да види грешките си, когато убеждаващият Дух на Бога ги направи ясни пред него и със смирено сърце ги
изповяда, …тогава може де бъде реабилитиран.“ ЗП 238
„В грях ли сте паднали? Тогава без да се бавите потърсете Бог за
милост и прощение… Милостта все още се предлага на грешника.

Бог ни призовава във всичките ни скитания: „Върнете се, чада отстъпници, и Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.““ 5СЦ 177
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„Защото щедър и милостив е Господ, вашият Бог и няма
да отвърне лицето Си от вас, ако вие се обърнете към Него.“
2Лет. 30: 9
„Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси,
Нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето
Му от вас, та не ще да чува.“ Исая 59: 1, 2
„Нека никой не се заблуждава като вярва, че Бог ще му прости и
ще го благослови, докато тъпче едно от Неговите изисквания. Своеволното вършене на познат грях смълчава убеждаващия глас на Духа
и отделя душата от Бога. Какъвто и да е екстазът на религиозното
чувство, Исус не може да пребъдва в сърцето, което не зачита божествения закон….
„Комуто предавате себе си като покорни слуги, негови слуги сте
– на този, на когото се покорявате.“ Ако се отдаваме на гняв, похот,
пожелание, омраза, егоизъм или на какъвто и да е друг грях, ставаме
слуги на греха. „Никой човек не може да служи на двама господари.“ Ако служим на греха, не можем да служим на Христос.“
ВМ 114
„Веднага щом човек се отдели от Бога, сърцето му вече не е под
покоряващата сила на Святия Дух и се проявяват качествата на Сатана.“ СС 78
„Съвсем уместно е, с искрено и загрижено сърце, да се зададе
въпроса: „Продхранвам ли завист, позволявам ли на ревността да
намери място в моето сърце?“ Ако това е така, Христос не е там“
2ИВ 382
„Ако истината освещава душата, грехът е мразен и отблъскван,
защото Христос е приет като почитан гост. Но Христос не може да
споделя едно разделено сърце. Грехът и Исус никога не са в сътрудничество.“ СС 160
„Когато даваме място на нетърпението, прогонваме Божия Дух от
сърцето и даваме място на качествата на Сатана.“ 2ИВ 236
„Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен.“ 1Йоан 3: 7
„Този, който върши грях е от дявола.“ 1Йоан 3: 8. Всяко престъпване на закона води душата до осъждане и възбужда божествения
гняв. Бог чете мислите на сърцето. Когато се подхранват нечисти
мисли, няма нужда да бъдат изразявани с дума или действие, за да се
извърши грях и да се доведе душата под осъждане. Нейната чистота
е омърсена и изкусителят тържествува.“ 4СЦ 623
„Безпомощният грешник трябва да се прилепи към Христос като
своя единствена надежда. Ако се пусне за миг от Него, той излага на
опасност собствената си душа и душите на други. Само като упражняваме жива вяра сме в безопасност. Но извършването на какъвто и
да е познат грях, пренебрегването на познати задължения в дома или
навън ще унищожи вярата и ще откъсне душата от Бога.“ ВЖ 138
„Веднага щом се отделим от Бога чрез греха, който е престъпване на Неговия закон, Сатана поема контрол над нашия ум. Трябва
ревностно да се стремим да се приближим при Бога.“ РХ 12.07.1887
„Ако се приближат при Него, когато са изкушавани, Той им дава
сила да посрещнат изкушението. Но ако се поддадат на врага и не се
погрижат да дойдат близо до своя Всемогъщ Помощник, те са по-

бедени. Те се отделят от Бога. Не доказват, че ходят в Божия път.“
1АБК 1094
„Те са откъснати постепенно. Като са направили една погрешна
стъпка, те губят свидетелството на Духа, че са приети от Бога….
Така изпадат в състояние на обезкуражение и недоверие. Паднали
са в клопката на Сатана и има само един изходен път. Трябва да се
върнат по същия път и със смирена душа да изповядат и да изоставят
своето нерешително половинчато поведение.
Христос няма да приеме нищо по-малко от пълно посвещение на
служба за Него. Това е урокът, който всеки от нас трябва да научи.“
5СЦ 42
„Не можем да се отклоним от истината, не можем да отстъпим от
правите принципи, без да изоставим Този, Който е наша сила, наша
праведност и наше освещение.“ РХ 25.08.1910
„Освещението е състояние на святост, отвън и отвътре. Да бъдеш
свят и без резерва Божий, не формално, но наистина. Всяка нечистота на мисълта, всяка похотлива страст отделя душата от Бога, защото Христос никога не може да облече един грешник с дрехата на
Своята праведност, за да скрие неговата уродливост.“ НП 214
„Вашата единствена сигурност е да дойдете при Христос и да се
откажете от греха в същия този момент. Сладкият глас на милостта
днес звучи в ушите ви, но кой може да каже дали ще звучи и утре?“
ЗВ 29.08.1892
„Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо; нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.“ Исая 55: 6, 7
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Традиция – Грехът не променя връзката ни с Бога
Истина – Грехът прекратява пребъдващите взаимоотношения и отрича Христос
„И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това,
че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че
имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в
светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса
[Христа] ни очиства от всеки грях. “ 1Йоан 1: 5-7
„Какво означава да лъжеш против истината? Това е да претендираш, че вярваш в истината, докато духът, думите и поведението представят не Христос, а Сатана.
Да имаш лоши подозрения, да бъдеш нетърпелив и непрощаващ
е да лъжеш против истината, но любовта, търпението и дълготърпението са в хармония с принципите на истината. Истината винаги е
чиста, винаги блага, излъчваща небесен аромат, непримесен с егоизъм.“ ЗП 185
„Егоизмът не може повече да живее в сърцето, което упражнява
вяра в Христос, както светлината и тъмнината не могат да съществуват заедно.“ 5СЦ 48
„И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас е това,
че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.“ 1Йоан 1:5
„Само когато желаят да бъдат очистени от греха, те могат да влязат в приятелски взаимоотношения с Него. Само чистите по сърце
могат да пребъдват в Неговото присъствие.“ ЖИ 108
„Докато се подхранват гордост, спорове и борба за първенство,
сърцето не може да влезе в приятелство с Христос.“ ЖИ 650

„Знаем, че Той се яви да отнеме нашите грехове и в Него няма
грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който
съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола
е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син,
да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши
грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой,
който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби
брата си.“ 1Йоан 3: 5-10
„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога;
и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби,
не е познал Бога; защото Бог е любов.“ 1Йоан 4: 7, 8
„Ако не приемете в живота си принципа на самопожертвувателната любов, която е принципът на Неговия характер, не можете да
познаете Бога.“ MБ 25
„Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога,
Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да
люби и брата си.“ 1Йоан 4: 20, 21
„Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов
в нас се усъвършенства.“ 1Йоан 4: 12
„Когато Христос обитава в сърцето, присъствието Му се забелязва. Добри и приятни думи и действия разкриват духа на Христос.
Сладостта на характера се изявява. Няма гняв, нито упорство, нито
лоши подозрения. В сърцето няма омраза.“ ТД 357
„Защото Христовата любов ни принуждава.“ 2Кор. 5: 14
„Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си.
Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте
порицани?“ 2Кор. 13: 5
„Но вие ще кажете: „Как да знам, че Христос е в сърцето ми?“
Ако когато ви критикуват или поправят в пътя ви и нещата не вървят
точно така, както вие мислите, че трябва да вървят, ако тогава позволите на страстта ви да се надигне, вместо да претърпите поправянето и да бъдете търпеливи и мили, Христос не пребъдва в сърцето.“
РХ 12.07.1887
„Духът на Христос ще се разкрива във всички, които са родени
от Бога. Борби и съперничество не могат да възникват сред онези,
които са управлявани от Неговия Дух.“ 5СЦ 227
„Когато даваме място на нетърпението, прогонваме Божия Дух от
сърцето си и даваме място на качествата на Сатана.“ 2ИВ 236
„„Комуто предавате себе си като покорни слуги, негови слуги сте
– на този, на когото се покорявате.“ Ако се отдавате на гняв, похот,
пожелание, омраза, егоизъм или какъвто и да е друг грях, ставате
слуга на греха. „Никой не може да служи на двама господари.“
Ако служим на греха, не можем да служим на Христос.“ ВМ 114
„Христос не казва, че човек няма или не трябва да служи на
двама господари, но че не може.“ MБ 93
„Не можем да бъдем раздразнителни и нетърпеливи и все още да
сме християни, защото раздразнителният, нетърпелив дух не е духът
на Христос.“ РХ 14.08.1888
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„Нетърпението въвежда врага на Бога и човека в семейството ви и
изгонва Божиите ангели. Ако пребъдвате в Христос, не можете да
говорите гневни думи.“ НМ 99
„Защото плодът на Духа е във всяка доброта и праведност и истина.“ Ефес.5: 9
„Не можете да се отдавате на собствения си нрав, да вършите своята си воля и все още да оставате Божии чада. Ще трябва да се борим
с унаследените си склонности, за да не се поддаваме на изкушение и
да не се гневим, когато ни предизвикват.“ РХ 11.10.1892
„Човекът, който се отдава на нетърпението, служи на Сатана. Комуто предавате себе си като покорни слуги, негови слуги сте – на
този, на когото се покорявате.“ 4СЦ 607
„Сатана поема контрола над всеки ум, който не е застанал решително под контрола на Божия Дух.“ СС 79
„Нека никой не заблуждава собствената си душа по този въпрос.
Ако подхранвате гордост, високомерие, любов към първенство, славолюбие, несвяти амбиции, мърморене, недоволство, горчивина,
злонамерено говорене, лъжа, измама, злословене, нямате Христос,
пребъдващ в сърцето и свидетелството показва, че имате ума и характера на Сатана, не на Исус Христос, Който беше кротък и смирен
по сърце.“ СС 441
„Гордост и егоизъм не могат да намерят място в характера, без да
се изгони Този, Който е кротък и смирен по сърце.“ РХ 24.11.1885
„Кротостта на Христос, проявена в дома, ще направи останалите
щастливи, тя не провокира кавги, не отвръща с лошо, но успокоява
раздразнения нрав и излъчва благост, която се усеща от всички, които се намират в обсега на нейното завладяващо присъствие. Навсякъде, където се подхранва, тя прави семейството на земята част от
голямото небесно семейство.“ MБ 16
„По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е
дал от Духа Си.“ 1Йоан 4: 13
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.“ Гал. 5:22, 23
„„Този, който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много
плод, защото без Мене не можете да направите нищо.“ Когато живеем с вярата на Божия Син, плодовете на Духа ще се виждат в нашия
живот, нито един няма да липсва….
Животът на Христос във вас произвежда същите плодове, както
в Него. Живеейки в Христос, подкрепяни от Христос, извличайки
хранителни сокове от Христос, вие принасяте плодове, по подобие
на Христос.“ ЖИ 676, 677
„Намирате ли се в положение, в което не притежавате тези добродетели? Веднага, щом някой ви се противопостави или ви обиди, в
сърцето ви надига ли се едно чувство на горчивина, дух на бунт. Ако
този е духът, който имате, имайте предвид, че нямате духа на Христос. Това е друг дух.“ РХ 21.12.1886
„Ако изпитвате горчива завист и съперничество в сърцата си, не
се хвалете и не лъжете против истината. Този плод не е роден от
пръчката, която пребъдва в Лозата. „Тази мъдрост не слиза отгоре, но е земна, плътска, дяволска.…Но мъдростта, която е отгоре е
преди всичко чиста, после мирна, блага и отзивчива, пълна с милост
и добри плодове, без пристрастие и лицемерие. А плодовете на правдата се сеят с мир от миротворците.“ Яков 3: 14-17“ РХ 18.03.1902
„Слугите на Христос няма да действат, водени от това, което им
диктува естественото сърце. Те имат нужда да бъдат в тясна връзка

с Бога, да не би в момент на предизвикателство аз-ът да се надигне
и да излее порой от думи, които са неподобаващи…. Това е, което
Сатана иска да направят, защото това са неговите методи… Това е
духът на Сатана, който се разкрива в гняв и обвиняване.“ ЖИ 353
„„По плодовете им ще ги познаете.“ Или Бог, или Сатана управлява ума и животът показва толкова ясно, че никой не може да сбърка
– на коя сила се отдава вярност.“ ОХВ 89
„Дори детето се познава по постъпките му, дали работата му е
чиста и дали е праведна.“ Пр. 20:11
„Ако пребъдваме в Христос, ако Божията любов обитава в нас,
нашите чувства и мисли, нашите цели, нашите действия, ще бъдат в
хармония с Божията воля, както е изявена в заповедите на Неговия
свят закон.“ ПХ 61
„И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите
Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец
е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата
любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил
Христос.“ 1Йоан 2:3-6
„„О,“ можете да кажете вие, „аз наистина пазя заповедите.“ Пазите ли ги? …Изпълнявате ли принципите на Божиите заповеди в дома
си, в семейството си? Никога ли не проявявате грубост, нелюбезност
и неучтивост в семейния кръг? Ако наистина проявявате нелюбезност в дома си, независимо колко висок пост заемате в професията си, вие нарушавате Божиите заповеди. Без значение колко много
може да проповядвате заповедите на другите, ако не успявате да про174 175
явявате любовта на Христос в семейния си живот, вие сте престъпник на закона.“ РХ 29.03.1892
„Мъже и жени, деца и младежи са претегляни в небесните везни
според това, което разкриват в домашния си живот. Човек, който е
християнин в дома си е християнин навсякъде.“ 5АБК 1085
„Онези, които отварят сърцата и домовете си да поканят Исус да
живее с тях ще пазят моралната атмосфера непомрачена от спорове,
горчивина, гняв, злоба и дори от нелюбезна дума. Исус няма да живее в дом, където има раздори, завист и горчивина.“ MД 334
„Има много, които никога не са чувствали нуждата от подчиняване на аз-а и побеждаване на грешните наклонности. Те подхранват
горчивина и гняв в сърцата си и тези лоши черти оскверняват душата. Така те се отричат от Христос и помрачават пътя на други.
Никой няма да бъде извинен за проявяването на неконтролиран нрав;
хиляди ще липсват от небето поради липсата им на себеконтрол.“
ЗВ 17.12.1885
„Когато човеците изповядват, че са християни, а религията им
не ги прави по-добри мъже и жени във всички взаимоотношения на
живота – живи представители на Христос по предразположение и
характер – те не са Негови.“ MД 257
„Този, който е съюзен с Господа е един дух с Него.“ 1Кор. 6: 17
„Проява на гняв от човек, който се нарича християнин е отричане от Христос; тя дава победа на Сатана и го поставя на трона
на сърцето.“ РХ 09.11.1897
„Дух, противоположен на духа на Христос би Го отрекъл, каквато и да е изповедта. Хората могат да се отрекат от Христос чрез
лошо говорене, глупави разговори, чрез думи, които са неистинни и
нелюбезни. Могат да се отрекат от Него чрез избягване на товарите

на живота, чрез преследването на грешни удоволствия. Те могат да
се отрекат от Него като се съобразяват със света, като се държат непочтително като, обичат собственото си мнение, като се оправдават,
като подхранват съмнение и като живеят в тъмнина. По всички тези
начини те заявяват, че Христос не е в тях.“ ЖИ 357
„И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който се
отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца
Си, Който е на небесата.“ Мат. 10: 32, 33
„Никой не може да изповяда Христос, ако няма ума и духа на
Христос; той не може да предаде онова, което не притежава. Ежедневният живот трябва да бъде израз на освежаващата сила на истината и свидетелство, че Христос пребъдва в душата чрез вяра. Всичко,
което се противопоставя на плодовете на Духа или на делото на
Бог да отдели народа Си от света е отричане от Христос, а Той е
казал: „Този, който се отрече от Мен пред човеците и Аз ще се отрека
от него пред Божиите ангели.““ 5СЦ 437
„Християнството има толкова малко сила в света, защото хората
вземат името на Христос, докато в живота си се отричат от Неговия
характер. Името на Господа се петни поради тези неща.“ MБ 137
„Когато Петър беше доведен до изпитанието, тежко съгреши.
Като се отрече от Господаря, когото обичаше и Комуто бе служил,
той стана страхлив отстъпник.“ РХ 19.05.1910
„Когато Христос най-много се нуждаеше от него, той застана на
страната на врага и открито се отрече от своя Господ.“ 5АБК 1123
„И Господ се обърна, та погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петелът днес,
ти три пъти ще се отречеш от Мене. И излезе вън та плака горко.“
Лука 22: 61, 62
„С дълбоко покаяние и смирено угризение на съвестта, той помоли за прошка и стана един обърнат човек.“ РХ 06.02.1913
„Той беше като митаря в своето разкаяние и скръб, и също като
него намери милост.“ ПрХ 154
„Всички са погрешими, всички правят грешки и падат в грях, но
ако нарушителят желае да види грешките си, когато се представят
ясно от убеждаващия Божи Дух, и със смирено сърце ги изповяда…
тогава той може да бъде възстановен.“ ЗП 238
„Посветете всичко, което сте: душа, тяло и дух на Господа. Предайте всяка сила, която имате на контрола на Святия Дух.“ СД 294
„Сатана поема контрола над всяка душа, която не е решително
под контрола на Божия Дух.“ СС 79
„Безпомощният грешник трябва да се прилепи към Христос като
своя единствена надежда. Ако се отдели за момент, той излага на
опасност своята собствена душа и душите на други. Само когато упражняваме жива вяра сме в безопасност. Но извършването на какъвто и да било познат грях, пренебрегването на познати задължения в
дома или навън, ще унищожи вярата и ще отдели душата от Бога“
ВЖ 138
„Грешният човек може да намери надежда и праведност само в
Бога и никое човешко същество не е вече праведно, ако няма вяра в
Бога и не поддържа жива връзка с Него.“ СС 494
„Когато Христос прие човешко естество, Той свърза човечеството
със Себе Си чрез една връзка на любов, която не може да бъде разкъсана от каквато и да е сила, освен от избора на самия човек. Сатана
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постоянно ще ни предлага съблазни, за да ни накара да разкъсаме
тази връзка – да изберем да се отделим от Христос. Ето къде трябва
да бдим, да се борим, да се молим, та нищо да не може да ни примами да изберем друг господар, защото винаги сме свободни да го
направим.“ ПХ 72
„Но когато се отклоним към друг господар, ние нарушаваме обета си към Него и го анулираме; ставаме прелюбодейци, избирайки
приятелството и благоволението на други и се оказваме неверни към
Този, Който умря за нас.“ ЗВ 19.08.1889
„Исус дойде не за да спаси човеците в греховете им, но от греховете им. „Грехът е престъпване на закона“, и ако не се покоряваме
на закона, не приемаме нашия Спасител. Единствената надежда за
спасение, която имаме е чрез Христос. Ако Неговият Дух пребъдва
в сърцето, грехът не може да живее там.“ РХ 16.03.1886
„Никой човек не може да служи на двама господари“
Мат. 6:24
Традиция – Със сигурност няма да умрете, ако съгрешавате
Истина – Душата, която съгрешава, ще умре
“И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в
градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и
злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“Бит. 2:16,17
„А змията рече на жената: Никак няма да умрете но знае Бог, че
в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като
Бога, да познавате доброто и злото.“ Бит. 3:4,5
„Като ядат от това дърво, заяви той, те ще достигнат до по-висше
познане. Изкусителят даде да се разбере, че божественото предупреждение в действителност няма да се изпълни. То било дадено само
за да ги сплаши.“ ПП 54
„Сатана представи нещата пред святата двойка така, че те ще спечелят, като нарушат Божия закон. Днес чуваме ли подобен довод?
Мнозина говорят за ограничеността на онези, които се покоряват на
Божиите заповеди, докато те самите претендират, че имат по-широки
възгледи и че се радват на по-голяма свобода.“ ПП 55
„Мнозина ни казват: „Вие сте твърде взискателни. Бог не очаква
от нас постоянно да бъдем нащрек, да не би да сгрешим. Той е твърде
добър, за да ни държи отговорни за поведението ни ден след ден.“ Но
ние трябва да помним, че пътят на унищожението е широк, докато
пътят към вечния живот е труден и тесен. Чуйте отново думите на
великия Учител: „Пазете се от фалшивите пророци, които идват при
вас в овчи кожи, но отвътре са вълци грабители.““ ЗВ 29.10.1885
„Те говорят за Божията любов като твърдят, че Той не е строг и
взискателен, а дълготърпелив и снизходителен – твърдейки това, те
повтарят предложението на Сатана, … „Вие със сигурност няма да
умрете.““ РХ 18.11.1890
„С лъжи сте укрепили ръцете на грешния, та да не се върне от
грешния си път, като му обещавате живот.“ Езекиил 13:22
„Нека никой не мами себе си с мисълта, че Бог, в голямата си любов и милост, ще спаси дори онези, които отхвърлят Неговата благодат. Огромната греховност на греха може да бъде определена само в
светлината на кръста. Когато човеците изтъкват, че Бог е твърде
добър, за да изостави грешника, нека погледнат към Голгота…
.Любовта, страданието и смъртта на Божия Син – всичко свидетелства за ужасната чудовищност на греха и заявява, че няма изход от
неговата сила, няма надежда за по-висш живот, освен чрез предаване

душата на Христос.“ ПХ 31,32
„Всеки път, когато човеците избират своя собствен път, те застават в противоречие с Бога. Те няма да имат място в небесното царство, защото воюват против самите принципи на небето.“ MБ 52
„Престъпването на Божият закон в един единствен миг, в най-малката подробност, е грях. И неизпълнението на наказанието за този
грях би било престъпление в небесната администрация….
Какво представлява Божията справедливост? Тя е святостта на
Бога по отношение на греха. Христос понесе греховете на света, като
представител на човека, за да може грешникът да има друг шанс.“
7АБК 951
„Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към
покаяние?„ Римл. 2:4
„Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие,
престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния.“ Изх. 34:6,7
„Бог дълго търпи своенравието на хората, като им дава щедра възможност за покаяние, като отбелязва всички техни начини да се противопоставят на авторитета на Неговия справедлив и свят закон.“ ПП 123
„Ако човеците се прилепят към греха, те се отъждествяват с него.
Тогава Божията слава, която унищожава греха, трябва да унищожи и
тях.“ ЖИ 107
„Ако сме победени, нека не се бавим да се покаем и да приемем
178 179
прощението, което ще ни постави в добра позиция. Ако се покаем и
вярваме, очистващата сила на Бога ще бъде наша. Неговата спасителна благодат се предлага щедро. Неговото прощение се дава на всички,
които го приемат… Не е нужно да бъде изгубен нито един грешник.
Пълен и безплатен е дарът на спасителната благодат. “ ББ 179
„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в
Христа Исуса, нашия Господ.“ Римл. 6:23
„Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме е да не
държим постоянно погледа си на Исус, да не гледаме единствено Божията слава, така че ако бъдем призвани да оставим оръжието и да
заспим в смърт, да не можем да бъдем готови да даваме сметка за
своето доверие.“ 2ИВ 273
„Трябва да бъдем в такова състояние на ума и сърцето, че ако се
случи някакъв инцидент и смъртта настъпи внезапно, съдбата ни да
бъде решена за небето, а не за вечна смърт. Великият и най-важен
въпрос за всяка душа трябва да бъде: „В правилни отношения с
Бог ли съм?““ РХ 12.03.1889
„Старайте се да ви намери в мир, без петно и безупречни.“
2Петр. 3:14
„Вашата единствена безопасност е в идването ви при Христос и
очистването от греха в същия този миг. Сладкият глас на милостта
звучи в ушите ви днес, но кой може да каже дали ще звучи и утре?“
ЗВ 29.08.1892
„Всеки ден, през който оставате в греха, вие сте в редиците на Сатана и ако се разболеете и умрете без покаяние, ще бъдете загубени.“
РХ 24.12.1889
“Душата, която греши, тя ще умре.“ Езекиил 18: 20
„Който ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия,
които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие

а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата“ Римл. 2:6-8
„Бог няма да направи и най-малкия компромис с греха. Ако би
могъл да стори това, Христос нямаше нужда да идва в нашия свят да
страда и да умре.“ 5АБК 1144
Традиция – Грехът не анулира оправданието ни
Истина – Грехът анулира нашето оправдание, докато не се
върнем при Него
„Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани,“ Римл. 2:13
„Никой, който истински обича Бога и се бои от Него няма да продължи да нарушава закона в каквато и да е подробност. Когато човек
нарушава закона, той е под неговото осъждане и става за него хомот
и робство. Каквато и да е неговата изповед, той не е оправдан,
което означава простен.“ MД 250
„Неговата праведност се вменява само на покорните.“ 6АБК 1072
„Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.“ Римл. 10: 10
„Никой не може да вярва със сърцето си и да върви към праведност, и да придобива оправдание чрез вяра, докато продължава да
върши онези неща, които Божието слово забранява или докато пренебрегва някое познато задължение.
Истинската вяра ще се проявява в добри дела; защото добрите
дела са плод на вярата. Когато Бог работи в сърцето и човек Му предава волята си, той изработва в живота това, което Бог изработва
в него чрез Святия Дух, и между волята на сърцето и практиката
на живота има хармония. Всеки грях трябва да бъде изоставен като
омразното нещо, което разпъна Господа на живота и славата и вярващият трябва да има една прогресивна опитност чрез непрестанно
вършене делата на Христос. Именно чрез постоянно предаване на
волята, чрез постоянно послушание, се запазва благословението
на оправданието.
Онези, които са оправдани чрез вяра трябва да имат сърце, което
да ходи в пътя на Господа. Доказателство, че човек не е оправдан
чрез вяра е когато делата му не съответстват на неговата изповед.
Яков казва: „Виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и чрез
делата му се усъвършенства вярата му?“ Вярата, която не произвежда добри дела, не оправдава душата. „Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.“ Яков 2: 22-24“ 1ИВ 396, 397
„Отново и отново ми беше представена опасността от приемането, като народ, на фалшиви идеи за оправдание чрез вяра. Показвано
ми е години наред, че Сатана ще работи по специален начин да обърка ума по този въпрос.“ ВД 18
„Докато Бог може да бъде справедлив и все пак да оправдава
грешника чрез заслугите на Христос, никой човек не може да
покрие душата си с одеждите на Христовата праведност, докато
практикува познати грехове или пренебрегва познати задължения. Бог изисква пълното предаване на сърцето, преди да настъпи оправданието, а за да запази човек оправданието, трябва да
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има непрекъснато послушание чрез действена, жива вяра, която
действа чрез любов и очиства душата… .
За да бъде човек оправдан чрез вяра, вярата трябва да достигне такова състояние, че да контролира чувствата и импулсите

на сърцето, и именно чрез послушание самата вяра се усъвършенства.“ 1ИВ 366
„Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си поведение.“
1Петр. 1:14,15
„Нека всички, които искат да бъдат признати за Божии деца разберат, че Той няма да служи заедно с греховете им повече, отколкото
направи това с древния Израил.“ 4АБК 1154
„Хората могат сега да извиняват дефектите на характера си, но в
онзи ден няма да предложат никакво извинение.“ ПрХ 317
„Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? 1Кор. 6:9
„Отдалечавай се от всяко лъжливо нещо… защото Аз няма да оправдая нечестивия.“ Изх. 23:7
„Няма никаква сигурност, нито увереност, нито оправдание
в престъпването на закона. Човек не може да се надява да стои
невинен пред Бога и в мир с Него чрез заслугите на Христос, докато
продължава да греши. Той трябва да спре да греши и да стане предан
и верен.“ 1ИВ 213
„Христос няма да се занимава с претенции. Той ще посрещне с
добре дошли в небесните дворове само онези, чието християнство е
истинско. Животът на изповядващите се за християни, които не живеят живота на Христос е подигравка с религията.“ НМ 318
„Нашият Господ се позори от онези, които претендират, че Му
служат, но които погрешно представят Неговия характер; и множествата се заблуждават и водят в погрешни пътеки.“ ЖИ 439
„Скептици са нападали християнството и са осмивали Библията,
защото Давид им даде повод. Те представят пред християните случая
на Давид, неговия грях с Урия и Витсавее, неговото многоженство и
след това заявяват, че Давид е наречен човек по Божието сърце, и че
ако библейският доклад е верен, Бог е оправдал Давид в престъпленията му.
Беше ми показано, че когато Давид бе чист и ходеше според Божия съвет, Бог го нарече човек по Своето сърце. Когато Давид се
отдели от Бога и опетни своя добродетелен характер с престъпленията си, той повече не беше човек по сърцето на Бога. Бог
и в най-малка степен не го оправда в греховете му, но изпрати
Натан, Своя пророк със страшно изобличение при Давид, защото той
беше нарушил заповедта на Господа. Бог показа Своето неодобрение към това, че Давид имаше много жени, като го посети със съдби
и като позволи против него да се надигнат злини от собствения му
дом. Ужасното бедствие, което Бог позволи да дойде върху Давид,
който заради своята почтеност беше наречен човек по Божието сърце
е доказателство за бъдещите поколения, че Бог няма да оправдае
никого в престъпването на Неговите заповеди, но ще накаже виновните, колкото и праведни и одобрени от Бога да са били някога,
когато са следвали Господа с чисто сърце.“ 1ДП 379
„Когато се отдели от Бога и се предаде на нечестивия, той стана за
този период служител на Сатана.“ ПП 719
„Когато праведните се отвърнат от праведността и вършат зло,
тяхната предишна праведност няма да ги спаси от гнева на един
справедлив и свят Бог.“ 1ДП 379
„Бог не е за подиграване…. Бог е Бог, който мрази греха и онези,
които насърчават грешника, като му казват: „Всичко е наред.“ Те ще

бъдат прокълнати от Бога.“ РХ 08.06.1886
„Един грях, за който не сте се покаяли е достатъчен, за да затвори
портите на небето пред вас. Точно защото човека не можеше да бъде
спасен и с едно петно от грях, Исус дойде да умре на Голготския
кръст.“ ЗВ 17.03.1890
„Христос умря не за да спаси човека в греховете му, но от греховете му.“ 4СЦ 251
„Само за онези, които се върнат към верността си на Бога, само за
онези, които са послушни на закона, който са нарушили, кръвта на
Исус ще бъде от полза. Христос никога няма да стане съучастник на
греха. Понасяйки наказанието на закона Той дава на грешника друг
шанс, втора възможност. Той отваря път, чрез който грешника може
да бъде възстановен в Божието благоволение.“ 6АБК 1092
„В грях ли сте паднали? Тогава незабавно потърсете Бога за
милост и прощение…. Милостта все още се дарява на грешника.“
5СЦ 177
„Специална хитрост на Сатана е да въвежда човека в грях и после да го оставя безпомощен и треперещ, страхуващ се да потърси
прошка.“ ПрХ 156
„Ако сме победени, нека не отлагаме да се покаем и да приемем
прощението, което ни поставя на благоприятна земя. Ако се покаем
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и вярваме, очистващата сила на Бога ще бъде наша. Неговата спасителна благодат се предлага щедро. Неговото прощение се дава на
всички, които желаят да го приемат.“ НМ 50
„Оправданието е пълно, цялостно прощение на греха. В мига,
в който грешникът приеме Христос чрез вяра, в същия миг той е
простен. Праведността на Христос му се вменява и той повече не
бива да се съмнява в Божията прощаваща благодат.“ 6АБК 1071
„Давид намери прощение за греха си, защото смири сърцето си
пред Бога с покаяние и скърбяща душа и повярва, че Божието обещание да прощава ще се изпълни. Той изповяда греха си, покая се, и
беше обърнат отново. Във възторга си от уверението за прощение,
той възкликна: „Благословен е този, чието престъпление е простено,
чийто грях е покрит. Благословен е човекът, на когото Господ не вменява неправда, и в чийто дух няма измама.“ Благословението идва
поради прощението; прощението идва чрез вяра, че грехът, който
сме изповядали и за който сме се покаяли е поет от великия Носител
на греха.“ 3АБК 1146
„Всеки, който при Божието изобличение смири душата си с изповед и покаяние, както направи Давид, може да бъде сигурен, че
за него има надежда. Който чрез вяра приеме Божиите обещания,
ще намери прощение. Господ никога няма да отхвърли една истински каеща се душа. Той е обещал: „… Нека нечестивият остави пътя
си и неправедният мислите си и нека се върне при Господа и Той
ще се смили над него, и при нашия Бог, защото ще прощава щедро.““ ПП 726
„Прощението и оправданието са едно и също нещо.“ 6АБК 1070
„Да бъдеш простен по начина, по който Христос прощава, не означава само да бъдеш простен, но да бъдеш обновен в духа на ума
си.“ 3ИВ 190
„Давид имаше правилно разбиране за прощението, когато се молеше: „Сътвори в мен ново сърце, о, Боже, и обнови прав дух вътре
в мен.““ MБ 114
Традиция: Трябва само да вярваме, за да бъдем спасени

Истина: Трябва да вярваме и да се покоряваме
„Господа, какво трябва да сторя, за да бъда спасен? И те казаха:
Вярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен.“ Деян. 16: 30, 31
„Този, който вярва в Сина има вечен живот; този, който не се покорява на Сина, няма да види живот, но Божият гняв почива на него.“
Йоан 3:36
„Някои няма да използват правилно учението за оправдание чрез
вяра. Те ще го представят едностранчиво, като правят от вярата всичко, а омаловажават делата. Други ще се възползват от изказвания,
накланящи везните към непослушание и напълно ще игнорират делата. Истинската вяра винаги действа чрез любов, и предоставя
една движеща сила.“ РХ 24.01.1893
„Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже то е
Божията сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а
после и на езичника.
Защото в него се открива правдата на Бога от вяра към вяра – както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“. Римл. 1: 16,17
„Вярата, необходима за спасението не е вяра само по име, но един
постоянен принцип, извличащ жизнена сила от Христос. Той ще
ръководи душата да почувства любовта на Христос до такава степен,
че характерът ще бъде пречистен, усъвършенстван, облагороден.
Тази вяра в Христос не е само импулс, но сила, която действа чрез
любов и очиства душата. Тя осъществява целите, като дисциплинира
душата; издига я от покварата и я свързва с Христос, докато приема
Неговата сила за нуждите на душата. Това е спасителна вяра.“ РХ
18.08.1891
„Делото на Евангелието не е да отслабва изискванията на Божия
свят закон, но да доведе хората до положение, в което могат да изпълняват неговите заповеди.
Вярата в Христос, която спасява душата не е това, за което мнозина я представят. „Вярвай, вярвай!“ е техният вик, „Само вярвай в
Христос и ще бъдеш спасен. Това е всичко, което трябва да направиш.“ Докато истинската вяра се доверява изцяло на Христос за спасението, тя ще доведе до съвършено спазване на Божия закон. Вярата
се проявява в дела.“ 6АБК 1073
„И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите
Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е и
истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов
към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който
казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.“ 1Йоан 2: 3-6
„Трябва да се пазим от фалшивата святост, която допуска нарушаване на Божия закон.“ 2ИВ 51
„Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани.“ Римл. 2:13
„Сега широко се проповядва учението, че Евангелието на Хрис184 185
тос е направило Божия закон без всякакво значение; че „като вярваме“ ние сме свободни от необходимостта да бъдем изпълнители
на Словото. Но това е учението на николаитите, които Христос така
безпощадно осъди.“ 7АБК 957
„Любовта се разглежда като основното качество на Бога, но тя се
принизява до един слабохарактерен сантиментализъм, като се прави
малка разлика между добро и зло. Божията справедливост, Неговото
осъждане на греха, изискванията на Неговия свят закон – всичко това

се държи скрито от погледа.“ ВБ 558
„Без закона, човеците нямат правилна представа за чистотата и
светостта на Бога, и за своята вина и нечистота. Те нямат истинско
убеждение за греха и не чувстват никаква нужда от покаяние. Като
не виждат своето изгубено състояние като нарушители на Божия закон, те не осъзнават нуждата си от изкупителната кръв на Христос.
Надеждата за спасение се приема без коренна промяна на сърцето и
без реформиране на живота. По този начин повърхностните обръщания изобилстват и към църквата се присъединяват множества, които никога не са били свързани с Христос.“ ВБ 468
„ Защото повърхностно са излекували раната на дъщерята на людете Ми, казвайки: Мир, мир, когато няма мир.“ Еремия 8: 11
„Бог не е за подиграване… Бог е Бог, който мрази греха и онези,
които насърчават грешника, казвайки: „Всичко е наред.“ Бог ще ги
прокълне.“ РХ 08.06.1886
„Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и
неправда на човеците, които държат истината в неправда.“ Рим. 1:18
„Този, който държи истината в неправда, който заявява, че вярва в
нея и въпреки това я наранява всеки ден с непоследователния си живот, се предава в служба на Сатана и води души към гибел.“ 5СЦ 142
„Множества ревностно приемат учения, които ги оставят свободно да се покоряват на подтиците на плътското сърце… Сатана с радост завлича в мрежите си хиляди, които изповядват, че са последователи на Христос.“ ВБ 556
„“Вярвайте, вярвайте, вярвайте в Исус“ е успокояващата заблуда,
която приспива в сън мнозина в люлката на плътската сигурност и
трябва да бъдем събудени.“ РХ 10.06.1890
„ Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам
Сатана се преправя на светъл ангел тъй че, не е голямо нещо, ако и
неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.“ 2Кор. 11: 13-15
„Те предпочитат своите собствени разсъждения вместо Божественото откровение, своите собствени планове и човешка мъдрост пред
съветите и заповедите на Бога. Благочестието и ревността на другите
са наричани фанатизъм и онези, които практикуват истината и святостта са наблюдавани и критикувани. Те се присмиват на онези,
които учат и вярват в тайната на благочестието – „Христос във
вас, надеждата на славата.“ Принципите, лежащи в основата на
тези неща не се различават от тях и те продължават да вършат грях,
оставяйки за Сатана възможност да намери лесен достъп до душата.“ 4АБК 1138
„Хората могат да изповядват, че вярват в истината, но ако тя не ги
прави искрени, любезни, въздържани, с небесен ум – тя е проклятие
за своите притежатели, а чрез тяхното влияние става проклятие за
света.“ ЖИ 310
„Ако някой, който търси спасението попита: „Какво трябва да
направя, за да наследя вечен живот?“, съвременните учители на освещението ще отговорят: „Само вярвай, че Исус те спасява.“ Но когато този въпрос беше зададен на Христос, Той каза: „Какво е писано
в закона? Как четеш?“ И човекът отговори: „Да възлюбиш Господа
твоя Бог с цялото си сърце,… и ближния си както себе си.“ Исус каза:
„Правилно си отговорил – това прави и ще живееш.““ ВЖ 217
„Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не из-

пълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице
в огледалото; понеже се оглежда, отива си, и на часа забравя какъв
човек е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и
постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.“ Яков 1: 22-25
„Ето едно дело, което човек трябва да свърши. Той трябва да се
изправи пред огледалото – Божия закон и да разпознае дефектите в
своя морален характер и да отхвърли греховете си като изпере дрехата на своя характер в кръвта на Агнето.“ 4СЦ 294
„И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе
си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенствуваме
святостта в страха от Бога.“ 2Кор. 7: 1
Традиция – Никой не може да бъде съвършен
Истина – Морално съвършенство се изисква от всички
„И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен
Отец.“ Мат. 5: 48
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„Морално съвършенство се изисква от всички. Никога не бива
да занижаваме стандарта на праведността, за да даваме възможност
на унаследените и придобитите склонности да вършат грях. Имаме
нужда да разберем, че несъвършенството на характера е грях.
Всички добродетели живеят в Бога като хармонично цяло и всеки,
който приема Христос като личен Спасител има привилегията да
притежава тези качества.“ ПрХ 330
„Никой не бива да се проваля в своята сфера в постигането на съвършен християнски характер. Чрез жертвата на Христос е направено всичко необходимо за вярващия да получи всички неща, свързани
с живота и благочестието. Бог ни призовава да постигнем стандарта
на съвършенството и поставя пред нас примера на Христовия характер. В човешкото Си естество, усъвършенствано от един живот на
постоянно противопоставяне на злото, Спасителят показа, че чрез
сътрудничество с Божеството, човешките същества могат в този живот да постигнат съвършенство на характера.“ ДА 531
„ … Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що
е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този,
Който ни е призовал към слава и сила.“ 2Петр. 1:3
„Никой от нас няма нужда да извинява прибързания си нрав, деформирания си характер, своя егоизъм, завист, ревност или каквато
и да била нечистота на душата, тялото и духа. Бог ни е призовал към
слава и сила. Трябва да се покорим на призива.“ РХ 24.04.1900
„Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си но, както е свят Този, Който ви
е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение, защото е
писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят“.“ 1Петр. 1:14-16
„Бог няма да приеме нищо, освен чистота и святост; едно петно,
една бръчка, един дефект на характера, завинаги ще ги лиши от небето с цялата му слава и съкровища.“ 2СЦ 453
„Дори мислите трябва да бъдат доведени в послушание на Божията воля, а чувствата – под контрола на разума и религията. Въображението не ни е дадено, за да му позволяваме да се разпалва и да
върши каквото пожелае, без каквото и да било усилие за обуздаване и дисциплина. Ако мислите са грешни, и чувствата ще бъдат
грешни; а мислите и чувствата, взети заедно, образуват моралния характер.“ НМ 164
„Морално и духовно съвършенство чрез благодатта и силата

на Христос се обещава на всички. Исус е източникът на сила,
изворът на живота.“ ДА 478
„И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе
си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенствуваме
святостта в страха от Бога.“ 2Кор. 7:1
„Никой не може да бъде всемогъщ, но всеки може да очисти себе
си от нечистотата на плътта и духа, усъвършенствайки святостта в
страха от Господа. Бог изисква всяка душа да бъде чиста и свята.
Имаме унаследени склонности към грях. Това е част от аз-а, която
никой няма нужда да носи със себе си. Слабост на човешката природа е да галим егоизма, тъй като е естествена черта на характера. Но ако не се отхвърли всичкия егоизъм, ако не се разпъне
аз-а, никога не можем да бъдем святи, както Бог е свят.“ ВЖ 140
„Идеалът на Бог за Неговите деца е по-висок отколкото най-възвишената човешка мисъл може да достигне. „Затова бъдете и вие
съвършени, както е съвършен вашият Отец, Който е на небето.“ Тази
заповед е обещание. Планът на изкуплението има за цел нашето
пълно възстановяване от силата на Сатана. Христос винаги отделя
каещата се душа от греха. Той дойде да съсипе делата на дявола
и е предоставил Своя Дух на всяка каеща се душа, за да я пази от
съгрешаване.
Действието на изкусителя не бива да се смята за извинение и за
една грешна постъпка. Сатана ликува, когато чува изповядващите се за Христови последователи да се извиняват за уродливостта
на своя характер. Точно тези извинения водят към грях. Няма
никакво извинение за греха. Един свят характер, един христоподобен
живот е достижим за всяко каещо се, вярващо Божие дете.“ ЖИ 311
„Осигурена е изобилна благодат, така че вярващата душа да бъде
пазена свободна от грях; защото цялото небе с неговите безкрайни
източници, е на наше разположение.“ 1ИВ 394
„Той прие нашето естество и победи, за да можем ние – като приемем Неговото естество – да победим. Направен „по подобие на грешната плът“, Той живя безгрешен живот. Чрез Своята божественост
Той се държи за небесния трон, докато с човешкото Си естество достига нас. Той ни заповядва чрез вяра в Него да постигнем славата на
Божия характер. Затова трябва да бъдем съвършени, както нашият „Отец, Който е на небето е съвършен“. ЖИ 311,312
„Самият образ на Бога трябва да се възпроизведе в човешкия род.
Честта на Бога, честта на Христос е свързана със съвършенството на
характера на Неговия народ.“ ЖИ 671
„Той издига пред нас най-високия идеал, дори съвършенството.
Той ни моли да бъдем абсолютно и изцяло Негови в този свят, както
Той е наш в присъствието на Бога.“ ДА 566
„Какво изисква Бог от Своето изкупено с кръв наследство? – Ос188 189
вещение на цялото същество – чистота, като чистотата на Христос,
съвършено съобразяване с волята на Бога.“ СД 348
„Той ни казва да бъдем съвършени – като Него, по същия начин.
Трябва да бъдем светлина и благословение за нашия малък кръг, точно както Той е за Вселената. Ние нямаме нищо в себе си, но светлината на Неговата любов ни огрява и трябва да отразяваме нейния
блясък. В „Неговата сила и доброта“ ние можем да бъдем съвършени
в нашата сфера по същия начин, както Бог е съвършен в Своята.“
MБ 77

„Ще ни измъчва ли Христос, като изисква от нас невъзможното?
Никога, никога! С каква чест ни удостоява, като ревностно ни призовава да бъдем святи в своята сфера, както Отец е свят в Неговата сфера! Той може да ни направи способни да бъдем такива, защото
заявява: „Даде Ми се всяка власт на Небето и на земята.“ Наша
привилегия е да изискваме тази неограничена сила.“ ЗП 131
Традиция – Исус имаше предимство пред нас
Истина – Исус нямаше предимство пред осветените
„Но виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да
вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.
Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез
Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания Начинателя на тяхното спасение.
Понеже и Този, Който освещава, и Тези, които се освещават
– всички са от Един; по която причина Той не се срамува да ги
нарича братя.“ Евр. 2:9-11
„Исус Христос беше нашият пример във всичко. Той започна своя
живот, мина през неговите преживявания, и приключи неговия
доклад с осветена човешка воля. Той беше изкушен във всички
неща както ние сме изкушавани. И все пак, тъй като държеше волята
Си предадена и осветена, Той никога не се поддаде и в най-малка степен да извърши грях или да изрази бунт против Бога.“ ЗВ 29.10.1894
„Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на
Този, Който Ме е изпратил.“ Йоан 6:38.
„За своя собствен живот Спасителят каза: „Аз Съм опазил заповедите на Отца Си.“ „Отец не Ме е оставил сам; защото Аз всякога
върша онова, което Му е угодно.“ Какъвто беше Исус в човешкото
Си естество, такива Бог възнамерява да бъдат и последователите Му. В Неговата сила ние трябва да живеем чист и възвишен живот, какъвто Спасителят живя.“ 8СЦ 289,
„Заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез
истината.“ Йоан 17:19.
„Що е освещение? Това е да предадеш себе си изцяло и без резерви – душа, тяло и дух на Бога; да живееш справедливо, да обичаш
милост и да ходиш смирено с Бога; да познаваш и да вършиш волята
Му, без да се съобразяваш с аз-а и с личните си интереси; да бъдеш
с небесен ум, чист, несебелюбив, свят, без петно или недостатък.“
НП 212
„Истинският християнин … е жив представител на истината, която изповядва. За тези верни последователи Исус заявява, че не се
срамува да ги нарича братя.“ ЗВ 09.03.1882
„Защото който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата,
той Ми е брат и сестра, и майка.“ Мат. 12:50
„Всички, които приемаха Христос чрез вяра се свързваха с Него с
една връзка по-близка от тази на човешкото роднинство. Те ставаха
едно с Него, както Той беше едно с Отца. Като вярваща и изпълняваща Неговите думи, майка Му беше по-близо и спасително свързана
с Него, отколкото чрез роднинската връзка. Неговите братя не получиха никаква облага от родството си с Него, докато не Го приеха за
свой личен Спасител.“ ЖИ 325
„Онези, които приемат Спасителя стават синове на Бога. Те
са Негови духовни деца, родени отново, обновени в праведност и
истинска святост.“ ЗВ 17.12.1902

„А на онези, които Го приеха, даде сила да станат Божии
чада, сиреч на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от
Бога.“ Йоан 1:12,13.
„Чрез Исус падналите синове на Адам станаха „синове на
Бога“. „И Оня, Който освещава, и ония, които се освещават,
всички са от Един, по която причина Той не се срамува да ги
нарича братя“ Евр. 2:11“. ВБ 477
„Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте
се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен,
няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христос
Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“ Гал.3:26-29.
„Само едно кръвно родство с Авраам нямаше никаква стойност.
Без духовна връзка с него, която се изразяваше в притежаването на
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същия дух и във вършенето на същите дела, те не бяха негови деца.“
ЖИ 467
„Те в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако
бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите… Вие
сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си.“
Йоан 8:39, 44.
„Само онези, които духовно са в хармония с Авраам чрез покоряване на Божия глас, се смятат за истински наследници“ ПрХ 268
„Тяхното положение пред Бога се определяше от техния характер
и живот. Изповедта беше без стойност. Ако животът и характерът
им не бяха в хармония с Божия закон, те не се считаха за Негов
народ.“ ЖИ 107
„Бог обича своите послушни деца. Той е приготвил царство не
за неверните поданици, но за Своите деца, които Той е изпитал и
опитал в един свят, обезобразен и покварен от греха. Като послушни деца ние имаме привилегията на връзка с Бога. “Ако сме чада,
казва Той, тогава сме и наследници“ на безсмъртно наследство.“
6АБК 1077
„Това означава, че не децата на плътта са Божии чада, но децата
на обещанието се смятат за наследници“ Римл. 9:8.
„Старото естество, родено от кръв и волята на плътта, не може
да наследи Божието царство. Старите пътища, унаследените наклонности, предишните навици, трябва да се изоставят; защото благодатта не се унаследява. Новото раждане означава нови мотиви, нови
вкусове, нови наклонности. Онези, които са родени за нов живот
чрез Святия Дух, са станали участници в Божественото естество
и във всички свои навици и практики те ще дават доказателства
за връзката си с Христос.“ 6АБК 1101
„И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то
и Той, подобно на тях , взе участие в същото, за да унищожи чрез
смъртта този, който има властта, сиреч, дявола, и да избави всички
онези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били
подчинени на робство. Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство.
Затова бешенегов дълг да се оприличи във всички неща на
братята Си, за да може да бъде милостив и верен първосвещеник

във всичко по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за
греховете на людете.“ Евр.2:14-17
„Христос не взе наужким човешко естество; Той наистина го
направи. Той наистина имаше човешко естество. „Както децата са
участници в общата плът и кръв, така и Той подобно на тях взе
участие в същото.“ Той бе синът на Мария, Той беше от Давидовото
семе според човешкото потомство. За Него се казва, че е човек, Човекът Христос Исус.“ 1ИВ 247
„А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се
роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи ония, които бяха под
закон, та да получим осиновението.“ Гал. 4:4, 5.
„Той трябваше да заеме Своето положение като Глава на човечеството чрез приемане на естеството, но не и греховността на човека.“
ЗВ 29.5.1901
„И ангелът й каза: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на
Всевишния ще те осени, затова святото Онова, което ще се роди от
тебе, ще се нарече Син на Бога“ Лука 1:35
„Облечен в дрехите на човечеството, Синът на Бога слезе до нивото на онези, които желаеше да спаси. В Него нямаше измама и грях;
Той беше чист и неосквернен; и все пак, Той взе нашето грешно
естество.“ РХ 15.12.1896
„Той беше роден без петно от грях, но дойде в света по начин ,
подобен на човеците. Той нямаше само подобие на тяло, но прие човешко естество, участвайки в живота на човечеството.“ 7АБК 925
„Той беше направен като своите братя – със същата уязвимост, умствена и физическа.“ РХ 10.02.1885
„Той стана плът като нас. Той огладняваше, ожадняваше и се изморяваше. Подкрепяше се с храна и се освежаваше чрез сън. Той
сподели човешкия жребий; и все пак, беше безукорният Син на Бога.
Той беше Бог в плът.“ ЖИ 311
„Много измамници излязоха в света, които не изповядват, че Исус
Христос е дошъл в плът.“ 2Йоан 7
„Христос, който не познаваше и най-малкото петно от грях или
осквернение, взе нашето естество в неговото изродено състояние.“
1ИВ 253
„Помислете за Христовото смирение.Той взе върху си падналата,
страдаща човешка природа, деградирала и осквернена от греха.
Той взе нашите болки, понесе нашата скръб и нашия срам. Той устоя
на всички изкушения, с които е обграден човек. Той свърза човешката природа с божествената : един свят дух обитаваше в храм от
плът. Той свърза себе си с храма. “Словото стана плът и обитаваше
между нас,“ защото по този начин Той можеше да се свърже с грешните скърбящи синове и дъщери на Адам.“ 4АБК 1147
„Би било почти безкрайно унижение за Божия Син да приеме
човешко естество, дори когато Адам стоеше в своята невинност в
Едем. Но Исус прие човешко естество, когато расата беше отслабна192 193
ла от четири хиляди години грях. Като всяко дете на Адам Той прие
резултатите от действието на великия закон на наследствеността.
Какви бяха тези резултати се вижда от историята на Неговите земни
предшественици. Той дойде с такава наследственост да сподели нашите скърби и изкушения и да ни даде пример на безгрешен живот.“
ЖИ 49.
„В света, където Сатана претендираше за власт, Бог позволи на

Своя Син да се роди като безпомощно бебе, подвластно на слабостта
на човешката природа. Той Му позволи да срещне опастностите на
живота като всяка човешка душа, да се бори в борбата така , както
всяко човешко дете трябва да се бори - с риска от поражение и вечна
загуба.“ ЖИ 49.
„Исус беше поставен там, където характерът Му щеше да бъде
изпитан. Трябваше постоянно да бди, за да опази чистотата Си. Той
беше подложен на всички борби, които ние трябваше да посрещнем,
за да може да ни бъде пример в детство, младост и зряла възраст.
Сатана беше неуморим в усилията си да победи Детето от Назарет. От най-ранните Си години Исус беше пазен от небесни ангели
и все пак, животът Му беше една дълга борба със силите на тъмнината. Да има на земята живот, свободен от заразата на злото—това
беше оскърбление и смущение за принца на тъмнината. Той опита
всички средства за да впримчи Исус. Никое човешко дете не ще
бъде някога призовано да живее свят живот сред такава жестока
борба с изкушенията като нашия Спасител.“ ЖИ 71
„Не сте изпитали нито една трудност, която да не е лежала с еднаква тежест върху Него, нито болка, която сърцето Му да не е преживяло. Неговите чувства можеха да бъдат наранени от пренебрежението и безразличието на самозвани приятели така лесно, както нашите. Трънлив ли е пътят ви? Христовият беше сто пъти по-труден.
Измъчени ли сте – и Той беше. Колко подходящ е Христос за наш
пример!“ НП 59
„Спасителят взе върху Себе Си недъзите на човечеството и живя
един безгрешен живот, за да могат човеците да не се страхуват, че
поради слабостта на човешката природа не могат да победят. Христос дойде да ни направи „съучастници на Божественото естество“
и Неговият живот изявява, че човешката природа, съединена с божествената, не върши грях.“ ЗС 180
„Мъже и жени измислят много извинения за своята склонност да
грешат. Грехът се представя като нещо, без което не можем, като зло,
което не може да бъде победено. Но грехът не е неизбежен. Христос
живя в този свят от най-ранно детство до зряла възраст и през цялото това време Той се срещна и устоя на всички изкушения, с които
човек се сблъсква. Той е съвършен пример за детсттво, младост и
зрялост.“ ВЖ 219
„Той прие нашето естество и победи, за да можем ние, като приемем Неговото естество да можем да победим. Направен „по подобие на грешната плът“, Той живя безгрешен живот. Сега със Своята божественост Той се държи за небесния трон, докато със Своето
човешко естество достига до нас. Той ни заповядва чрез вяра в Него
да постигнем славата на Божия характер. Затова трябва да бъдем
съвършени, така както нашият небесен Баща е съвършен.“
ЖИ 311,312
„Христовият живот представя едно съвършено мъжество. Точно
това, което вие можете да бъдете, Той беше в човешко естество. Той
взе нашите недъзи. Той не само беше направен плът, Той беше
направен по подобие на грешната плът. Божествените Му качества не позволяваха да се разкрие Неговата душевна и физическа болка.“ 5АБК 1124
„Той не употреби в своя полза нито една сила, която да не е свободно предложена на нас. Като човек, Христос посрещна изкушението и победи в силата, дадена Му от Бога.“ ЖИ 24

„Христовата победа и послушание са победа и послушание на истинско човешко същество. В своите заключения ние правим много
грешки поради неправилните си възгледи за човешкото естество на
нашия Господ. Когато приписваме на човешкото Му естество сила, която човек не може да използва в борбата със Сатана, ние разрушаваме
пълнотата на Неговото човешко естество. Той дава Своята вменена
благодат и сила на всички, които Го приемат чрез вяра.
Послушанието на Христос към Неговия Баща беше същото, което
се изисква от човека. Човекът не може да победи изкушенията на
Сатана без божествената сила да се съедини с човешкото сътрудничество. Така беше и с Христос - Той можеше да се хване за божествената сила. Той не дойде в нашия свят да отдаде послушание като
по – нисш Бог на по-висш, но като човек да се покори на Божия
свят закон и така да бъде наш пример. Господ Исус дойде в нашия
свят не за да изяви какво един Бог може да направи, но какво човек
може да направи чрез вяра в Божията сила, която помага във време
на нужда. Чрез вяра човек става участник в божественото етество и
побеждава всяко изкушение, с което се сблъсква.
Господ сега изисква всеки син и дъщеря на Адам чрез вяра
в Исус Христос да Му служи в човешкото естество, което сега
имаме. Господ Исус постови мост над пропастта, която грехът беше
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отворил. Той свърза небето със земята, крайния човек с безкрайния
Бог. Исус, Спасителят на света можа само да опази заповедите на
Бога по същия начина, по който човечеството може да ги спазва.“
7АБК 929
„Спасителят беше особено загрижен учениците Му да разберат
защо Неговата божественост се свързва с човечеството. Той дойде
на света да изяви Божията слава, та да може човекът да бъде възвисен чрез нейната възстановяваща сила. Бог се изяви чрез Него, за да
може Той да бъде изявен чрез тях. Исус не разкри никакви качества и не използва никакава сила, която човеците не могат да използват чрез вяра в Него. Неговото съвършено човешко естество
е това, което всички Негови последователи могат да притежават,
ако бъдат послушни на Бога, както Той беше.“ ЖИ 668
„На Исус, Който се отрече от Себе Си заради изгубеното човечество, Святият Дух бе даден без мярка. По същиия начин Той ще
бъде даден на всеки Христов последоовател, когато цялото сърце
се предаде на Неговото обитаване. Сам нашият Господ заповядва
:“Бъдете пълни с Духа.“ Ефес.5:18.“ MБ 21
„Затова, прекланям коленете си пред Отца … да ви даде, според
богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух
във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, … за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефес.3:14-19
„Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;
и вие сте съвършени в Него.“ Колос.2:9,10
„В Христос обитаваше телесно пълнотата на Божеството. Ето
защо, макар да бе изкушаван във всички неща, както ние сме
изкушавани, Той стоеше пред света от Своето първо влизане
в него неопетнен от покварата, макар да бе заобиколен от нея.
Няма ли и ние да станем участници в тази пълнота и не е ли този
и само този начинът, по който можем да победим, както Той победи? Губим много, като не размишляваме за характера на Христос.“

7АБК 907
„Чрез победата на Христос същите предимства, които Той имаше
са осигурени за човека, защото Той може да бъде участник в една
сила извън и над него, дори участник в божественото естество, чрез
което може да победи покварата, която е в света чрез похотта. В човешко естество Христос разви съвършен характер…
„Човешкото естество на Христос е наречено „онова свято нещо“.
Вдъхновеният доклад казва за Христос: „Той не извърши грях“, Той
„не познаваше греха“, и „в Него нямаше грях“. Той беше свят, невинен, неосквернен, отделен от грешните.“ ЗВ 16.01.1896
„Никога, по какъвто и да било начин, не оставяйте и най-малкото
впечатление върху човешките умове, че някаква следа или склонност
към поквара са почивали върху Христос, или че Той по някакъв начин се е поддал на покварата.“ 5АБК 1129
„Той „беше изкушен във всичко като нас“. Сатана стоеше готов да
Го нападне на всяка крачка, хвърляйки срещу Него най-страшните
си изкушения; и все пак Той „не съгреши, нито се намери лукавщина в устата Му.“ “Той…страдаше като беше изкушаван,“ страдаше
пропорционално на съвършеенството на Своята святост. Но князът
на тъмнината не намери нищо в Него, нито една единствена мисъл
или чувство не отговориха на изкушението.“ 5СЦ 422
„Въпреки, че изпитваше цялата сила на страстите на човешкото
естество, Той никога не се поддаде на изкушението да извърши нещо,
което не е чисто, възвишено и облагородяващо. Той казва: „Аз освещавам Себе Си, за да могат и те да бъдат осветени.““ ЗВ 21.11.1892
„Освещението не е емоция, а принцип с небесен произход който
довежда страстите и желанията под контрола на Божия Дух; и
това дело се извършва чрез нашия Господ и Спасител.“ ВД 87
„Със свои собствени сили е невъзможно да се откажем от настойчивите желания на нашето паднало естество. Чрез този канал
Сатана ще доведе до нас изкушението. Христос знаеше, че врагът
ще дойде при всяко човешко същество, за да се възползва от унаследените слабости и чрез своите внушения ще впримчи онези, които
не се доверяват на Бога. И като премина през земята, която човек
трябва да извърви, Нашият Господ подготви пътя за нас да победим.“ ЖИ 122,123
„Той дойде в този свят и живя безгрешен живот, та чрез Неговата
сила Неговият народ да може да живее живот без грях.Той желае
чрез практикуване приципите на истината те да изявят на света, че
Божията благодат има сила да освети сърцето.“ РХ 1.04.1902
„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е
потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този,
Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;чрез които се подариха
скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях
участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;“ 2Петр.1:3,4
„Като участници в Божественото естество, ние можем да стоим
чисти, святи и неосквернени.“ 3ИВ 131
„Никой от нас няма нужда да извинява прибързания си темперамент, деформирания си характер, себелюбието си, своята завист, ревност или каквато и да било нечистота на душата, тялото и духа. Бог
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ни е призовал към слава и добродетел. Ние трябва да се покорим на
призива.“ РХ 24.04.1900
„И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със

същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът е спрял да
греши, за да не живее през останалото в тялото време за човешките
страсти, но за Божията воля.“ 1Петр. 4: 1, 2
„Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за
вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който
грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който
бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше;
но се предаваше на Този, Който съди справедливо.“ 1Петр.2:21-23
„Тоя Христос в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и
със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да Го избави от
смърт, и като беше послушан поради благоговението Си, ако и да
беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и
като бе направен съвършен, стана източника на вечно спасение за
всички, които са Му послушни.“ Евр.5: 7-9
„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да
помага във време на нужда.“ Евр.4:16
„Христос постоянно черпеше от Отец силата, чрез която можеше
да пази живота Си чист от петното на греха. Тази беше силата, която
Му помагаше да устои на изкушението.“ РХ 4.07.1912
„Когато бе силно изкушаван да изговори прибързани и гневни думи, Той нито веднъж не съгреши с устните Си. „С търпеливо спокойствие посрещаше подигравките, презрителните думи и
присмехите на Своите колеги в дърводелската работилница. Вместо
гневно да им отвърне, Той запяваше някой от красивите псалми на
Давид; и колегите Му, преди да осъзнаят какво правят, се присъединяваха към Него в химна.“ 7АБК 936
„Исус не се бореше за правата си. Често трудът Му бе правен ненужно тежък, защото работеше с желание и не се оплакваше.Въпреки
това Той не се провали, нито се обезкуражи. Живееше над тези трудности, сякаш в светлината на Божието лице. Не отвръщаше, когато
се отнасяха грубо с Него, а търпеливо понасяше обидите.“ ЖИ 89
„Но докато Сатана можеше да наскърбява, той не можеше да осквернява. Можеше да причини силна мъка, но не и да опетни характера.Той направи живота на Христос една дълга арена от борби и
изпитаниия, и въпреки това с всяка атака той губеше своята власт
над човечеството.“ ПЦ 701
„Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил
чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще пострада.“ Деян. 3:18
„Христос мъчително преживяваше оскърбленията и обидите.
От ръцете на човеците, които бе създал и за които правеше безкрайна
жертва, Той получи всяко унижение. Той страдаше съразмерно съвършенството на Своята святост и омразата Си към греха. Процесът,
провеждан от хора действащи като демони, беше за Него постоянно
жертвоприношение. Да бъде заобиколен от човешки същества, контролирани от Сатана бе отвратително за Него. А Той знаеше, че в
един миг, чрез блясъка на Божествената Си сила, можеше да повали
жестоките Си мъчители в праха. Това правеше изпитанието още потрудно за понасяне.“ ЖИ 700
„Бъдете внимателни, изключително внимателни, когато размишлявате за човешкото естество на Христос. Не Го представяйте пред
хората като човек със склонности към грях. Той е вторият Адам. Първият Адам беше сътворен чисто, безгрешно същество, без петно от
грях върху себе си; той носеше Божия образ. Той можеше да съгреши

и наистина съгреши като престъпи Божия закон. Поради греха неговите потомци се раждаха с вродена склонност към непослушание.
Но Исус Христос беше единородният Син на Бога. Той прие човешко
естество и беше изкушен във всичко, което човешкото естество бива
изкушено.Той би могъл да съгреши, би могъл да падне, но нито за
миг в Него нямаше лоша склонност.“ 5АБК 1128
„Трябва да се научим от Христос. Трябва да знаем какво е Той за
онези, които е изкупил. Трябва да осъзнаем, че е наша привилегия
чрез вяра в Него да бъдем участници в божественото естество и така
да избегнем развалата, която е в света чрез похотта. Тогава се очистваме от всеки грях, от всеки дефект на характера. Не е нужно
да запазим и една грешна склонност. Христос носи греха; Йоан Го
посочи на хората, като каза: „Ето Божият Агнец, Който отнема греха
на света.“ РХ 24.04.1900
„Христос винаги отделя каещата се душа от греха.Той дойде да
съсипе делата на дявола и се е погрижил Святия Дух да бъде даден
на всяка каеща се душа, за да я пази от съгрешаване.“ ЖИ 311
Традиция – Само Христос можеше да се покорява на Божия
свят закон
Истина – Чрез вяра ние можем да се покоряваме на Божия
свят закон
„Защото не се срамувам от благовестието: то е силата на Бога, за
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спасението на всеки, който вярва,…“Този, който чрез вяра е праведен, ще живее.“ Римл. 1:16,17
„Сатана беше заявил, че е невъзможно за човека да се покорява на Божиите заповеди, и с нашата собствена сила е вярно, че не
можем да ги изпълняваме. Но Христос дойде в човешко естество и
чрез Своето съвършено послушание доказа, че човешката природа,
обединена с Божествената, може да се покорява на всяко едно от
Божиите наставления.
„На онези, които Го приеха, даде сила да станат Божии синове,
на тези, които вярват в Неговото име.“ 1Йоан 1:12. Тази сила не се
намира в човека. Това е Божията сила. Когато една душа приеме
Христос, тя приема сила да живее живота на Христос.“ ПрХ 314
„Бог не може да занижи изискванията на Своя закон, за да удоволетвори стандарта на грешни човеци; нито човекът със своята
собствена сила може да удоволетвори изискванията на закона. Само
чрез вяра в Христос грешникът може да бъде очистен от вината и да
стане способен да отдава послушание на закона на своя Създател.“
ДА 425
„Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христос
Исус, които ходят не след плътта, но след Духа. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и
на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй,
че бе отслабнал чрез плътта, Бог гоизвърши като изпрати Сина Си
в плът, подобна на греховната плът и вжертва за грях, и осъди
греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не след плътта, но след Духа.“ Римл. 8:1- 4
„Днес в света има само две групи, и само две групи ще бъдат разпознати в съда – онези, които нарушават Божия закон и онези, които
му се покоряват. Христос дава теста, чрез който да се докаже верността или неверността. „Ако Ме любите“, казва Той, “пазете заповедите Ми. ““ ЖИ 309

„Ако за нас не беше възможно да бъдем пазители на закона, тогава
защо Той прави послушанието към Неговите заповеди доказателство, че Го обичаме?“ 1АБК 1092
„ Който не Ме люби, не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отец, Който Ме е пратил.“ Йоан 14:24
„Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.“
Мат. 7:21
„Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.“ Мат. 19:17
„Условието за вечен живот е съвсем същото, каквото винаги е
било, точно каквото е било в Рая преди грехопадението на нашите
първи родители – съвършено послушание към Божия закон, съвършена праведност. Ако вечният живот се предложеше при каквото и
да било условие по-малко от това, тогава щастието на цялата Вселена би било изложено на опасност. Пътят би се отворил за греха, и
цялата поредица от злочестие и страдание би се увековечила.
Преди грехопадението за Адам бе напълно възможно да изгради
праведен характер чрез послушание на Божия закон. Но той не успя
да направи това и поради неговия грях нашето естество стана също
така паднало и ние вече не можем да направим себе си праведни. Тъй
като сме грешни и несвяти, не можем да бъдем съвършено послушни
на святия закон. Ние не притежаваме никаква собствена праведност,
с която да удоволетворим изискванията на Божия закон. Но Христос издейства за нас път за излизане от това положение. Той живя
на земята всред такива изпитания и изкушения, каквито самите ние
трябва да посрещаме. Той живя един безгрешен живот. Той умря за
нас и сега ни предлага да вземе нашите грехове, а да ни даде Своята
праведност. Ако Му се отдадеш напълно и Го приемеш като свой
Спасител, тогава колкото и грешен да е бил животът ти, заради Него
ти биваш считан за праведен. Христовият характер застава на мястото на твоя характер и ти биваш приет от Бога така, като че ли никога
не си съгрешавал.
Нещо повече – Христос променя сърцето. Той живее в твоето
сърце чрез вяра. Ти трябва да поддържаш тази връзка с Христс
чрез вяра и чрез постоянно предаване волята си на Него; и докато правиш това, Той ще действа в теб да желаеш и да действаш според Неговата добра воля. И то така, че да можеш да кажеш:
„Животът, който сега живея в тялото си, живея го чрез вярата в Божия
Син, Който ме възлюби и даде Себе Си за мене.“… Тогава с Христос
действащ във вас, вие ще проявявате Неговия дух и ще вършите същите дела – дела на праведност, на послушание.“ ПХ 62, 63
„Делото на Евангелието не е да отслабва изискванията на Божия
свят закон, но да доведе хората до положение, в което могат да изпълняват Неговите заповеди.“ 6АБК 1073
„Чрез изкушенията на Сатана цялата човешка раса е станала нарушител на Божия закон, но чрез живота на Неговия Син се отваря
път, по който хората могат да се върнат при Бога. Чрез благодатта на
Христос те могат да станат способни да бъдат послушни на закона
на Отец. Така във всяка епоха, сред отстъпничество и бунт, Бог
събира един народ, който Му е верен – народ, „в чието сърце е
Неговият закон.“ Исая 51:7.“ ПП 338
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Традиция – Законът беше премахнат на кръста
Истина – Нито една йота или чертичка не бе премахната
„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или проро-

ците – не съм дошъл да разруша но да изпълня. Защото истина
ви казвам: Докато преминат небето и земята, ни една йота, ни
една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.“ Мат. 5: 17,18
„Системата от символи, която сочеше на Исус като Божието Агне
трябваше да се премахне при смъртта Му, но наредбите на Декалога
са така неизменими, както Божият трон.“ ЖИ 308
„Софистиката на Сатана е която твърди, че смъртта на Христос
стана причина благодатта да заеме мястото на закона. Смъртта на
Христос не промени, нито премахна или омаловажи и в най-малка
степен закона с Десетте заповеди. Тази скъпоценна благодат, предложена на човеците чрез кръвта на Спасителя, утвърждава Божия
закон… Доктрината, която учи свобода чрез благодат, да се нарушава
закона, е смъртоносна заблуда. Всеки престъпник на Божия закон е
грешник и никой не може да бъде осветен, докато живее в съзнателен грях.“ ВД 30
„Исус, гледайки към последното поколение, видя света, въвлечен
в една измама, подобна на онази, която стана причина за разрушаването на Ерусалим. Големият грях на юдеите беше, че те отхвърлиха
Христос; големият грях на християнския свят щеше да бъде отхвърлянето на Божия закон, основата на Неговото управление на небето
и земята. Заповедите на Йехова щяха да бъдат презирани и пренебрегвани. Милиони, оковани в робството на греха роби на Сатана, обречени да преживеят втората смърт щяха да откажат да чуят думите
на истината в деня, когато бъдат посетени. Ужасна слепота! Странно
увлечение.“ ВБ 22,23
„Като отхвърлят закона на Бога, хората не знаят какво правят. Божият закон е копие на Неговия характер. Той въплъщава принципите
на Неговото царство. Този, който отказва да приеме тези принципи, поставя себе си извън канала, по който тече Божието благословение.“ ПрХ 305
„Когато човекът съгреши, законът не беше променен, но беше установена една изцелителна система, за да го върне към послушание.“
ПП 363
„Нито една йота или чертичка от Божия морален стандарт не
би могла да бъде променена, за да удоволетвори човека в неговото
състояние на грях. Исус умря, за да може да припише на каещия се
грешник Своята собствена праведност и да го направи способен да
спазва закона.“ 1ИВ 312
„Защото не се срамувам от благовестието: то е Божията сила за
спасение на всеки, който вярва, … Този, който чрез вяра е праведен,
ще живее.“ Римл. 1: 16,17 (ревиз. изд.)
„Новозаветното обещание е: „Ще положа законите Си в сърцата
им, и в умовете им ще ги запиша.“ Евр. 10:16.“ MБ 50
„Истината трябва да бъде всадена в сърцето. Тя трябва да контролира ума и да управлява чувствата. Целият характер трябва да бъде
подпечатан със святите изявления. Всяка йота или чертичка от Божието Слово трябва да бъдат въведени в ежедневието.“ ПрХ 314
„Нито едно от тези наставления и правила не може да се наруши
без да се прояви невярност към небесния Бог. Най-малкото отклонение от Неговите изисквания, извършено от небрежност или самоволно, е грях и всеки грях излага грешника на Божия гняв.“ 1ИВ 218
„Бог е твърде свят, за да гледа неправда. Грехът, какъвто и да е
случаят, е еднакво тежък в Неговите очи. Никакво изключение няма
да бъде направено от един безпристрастен Бог.“ 2СЦ 447

„Осъждащата сила на Божия закон се простира не само над нещата, които вършим, но и над нещата, които не вършим.“ 1ИВ 220
„Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е
нему.“ Яков 4:17
„Не пръскайте влияние, противно на Божиите заповеди. Този закон е същият,, който Йехова записа в небесния храм. Човекът може
да тъпче неговото копие тук долу, но оригиналът се пази в Божия
ковчег в небето, и на капака на този ковчег, точно над закона е умилостивилището. Исус стои точно там, пред ковчега, за да се застъпва
за човека.“ 1АБК 1109
„Само когато законът на Бога се възстанови в своето правилно
положение, може да има съживление на първоначалната вяра и благочестие сред изповядващите се за Негов народ.“ ВБ 478
Традиция – Старият завет спасяваше чрез послушание
Истина – Новият завет на благодатта е единственият спасителен завет
„Ето, идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом
и с Юдовия дом нов завет – не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египет202 203
ската земя защото те не устояха в завета Ми, и Аз ги оставих, казва
Господ.
Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след
ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им и ще
ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат мои
люде…. Защото ще бъда милостив към неправдата им и греховете им
и беззаконията им няма да помня вече“. А като каза „нов завет“, Той
обявява първия за остарял.“ Евр. 8: 8-13
„Заветът на милост беше направен преди основаването на
света. Той е съществувал от цялата вечност и е наречен вечният
завет.“ 7АБК 934
„Библията представя както два закона - единият непроменим и
вечен, а другият спомагателен и временен, така и два завета. Заветът на благодатта бе сключен с човека за първи път в Едем, когато след грехопадението се даде божествено обещание, че семето
на жената ще смаже главата на змията. За всички хора този завет
предлагаше прощение и подкрепяща Божия благодат за бъдещо
послушание чрез вяра в Христос. Той също така обещаваше и
вечен живот при условие на вярност спрямо Божия закон. Така
патриарсите получаваха надеждата за спасение…
„Макар този завет да бе направен с Адам и подновен с Авраам,
той не можеше да бъде утвърден до смъртта на Христос. Заветът
съществуваше чрез Божието обещание, от времето, когато се даде
първата вест за изкупление; приемаше се чрез вяра; но когато бе установен чрез Христос, той бе наречен нов завет. Божият закон бе основата на този завет, който бе просто ред за довеждането на хората в
хармония с Божествената воля, поставяйки ги в положение, където
те биха могли да бъдат послушни на Божия закон.
„Друг договор, наречен в Писанието „старият“ завет, бе сключен между Бога и Израил на Синай и тогава бе утвърден чрез
кръвта на една жертва. Авраамовият завет бе потвърден с кръвта на
Христос и бе наречен „вторият“ или „новият“ завет, защото кръвта,
чрез която бе запечатан, трябваше да се пролее след кръвта на първия завет… Но ако Авраамовият завет съдържаше обещанието

за изкуплението, тогава защо беше нужно да се прави друг завет
на Синай? В робството си хората до голяма степен бяха загубили
познанието за Бога и за принципите на Авраамовия завет. При избавлението от Египет Бог се стремеше да им разкрие Своята сила и
милост, за да могат да Го обикнат и да Му се доверят. Той ги доведе
при Червеното море – където подгонени от египтяните, бягството
им изглеждаше невъзможно – за да могат да осъзнаят своята пълна
безпомощност, своята нужда от Божествена помощ; и тогава издейства тяхното избавление. По този начин те бяха изпълнени с любов
и благодарност към Бога, и с доверие в Неговата сила да им помага.
Той ги бе привързал към Себе Си като техен избавител от временното робство.“
„Но в умовете им трябваше да се запечата една много по-голяма истина. Живеещи сред идолопоклонство и поквара, те нямаха
истинско понятие за святостта на Бога и за извънредно голямата греховност на собствените си сърца, за своята съвършена неспособност
да отдадат послушание на Божия закон и за нуждата от Спасител.
Всичко това те трябваше да научат.“
„Бог ги доведе при Синай; изяви силата Си; даде им закона Си с
обещанието за големи благословения при условие на послушание….
Людете не осъзнаваха греховността на собствените си сърца и че
без Христос е невъзможно да пазят Божия закон; и сготовност влязоха в завет с Бога. Чувствайки, че са в състояние да установят своя
собствена правда, те заявиха: „Всичко, каквото е заповядал Господ
ще вършим и ще бъдем послушни.“ (Изх. 24: 7)… Но само няколко
седмици изминаха и нарушиха завета си с Бога, и се поклониха на
направен образ. Те не можеха да се надяват на Божията благодат чрез
един завет, който бяха нарушили. И сега, виждайки своята греховност и нуждата си от прощение, бяха доведени до положение да
почувстват нуждата си от Спасителя, разкрит в Авраамовия завет и представен сянково в наредбите за жертвоприношенията.
Сега чрез вяра и любов те бяха привързани към Бога като към техен
избавител от робството на греха. Сега бяха подготвени да оценят
благословенията на новия завет.“ ПП 370-372
„Затова Той е посредник на нов завет, така че онези, които са призовани, да могат да получат обещаното вечно наследство, тъй като е
станала една смърт, която ги изкупва от престъпленията, извършени
при първия завет.“ Евр. 9:15 (ревиз. изд.)
„Условията на „стария завет“ бяха „слушай и живей“.… „Новият
завет“ бе установен на „по-добри обещания“ – обещанието за прощението на греховете и за Божията благодат, която подновява сърцето и
го довежда в хармония с принципите на Божия закон. „Но ето завета,
който ще направя с израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще
положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата
им… ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.“
Същият закон, който бе издълбан на каменните плочи, бива записан
от Святия Дух на плочите на сърцето. Вместо да тръгнем да установяваме своя собствена правда, ние приемаме Христовата правда.
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Неговата кръв изкупва нашите грехове. Неговото послушание бива
прието за нас. Тогава подновеното от Святия Дух сърце ще принася „плодовете на Духа“. Чрез благодатта на Христос ние ще
живеем в послушание на Божия закон, написан в сърцата ни.
Имайки Христовия Дух, ние ще ходим така, както Той е ходил.“

ПП 372
„ Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас;
това е дар от Бога не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме
Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които
Бог отнапред е наредил да ходим.“ Ефес. 2: 8-10
„Сега е очевидно, че никой човек не се оправдава пред Бога чрез
закона, защото „Този, който чрез вяра е праведен, ще живее.““ Гал.
3:11 (ревиз. изд.)
„Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито
необрязването, но вяра, която действува чрез любов.“ Гал. 5: 6
„Съществуват две заблуди, срещу които Божиите деца, особено
току-що доверилите се на Неговата благодат, трябва да бъдат много
внимателни. Първата, която вече споменахме, е да разчитат на собствените си дела, да се осланят на онова, което вярващите могат сами да
направят, за да доведат себе си в хармония с Бога. Но този, който се старае да стане свят чрез собствени дела, като спазва закона, се опитва да
постигне невъзможното. Всичко, което човекът може да извърши
без Христос, е опетнено от себелюбие и грях. Единствено Божията
благодат е, която чрез вяра може да ни направи святи.
Противоположната, но не по-малко опасна заблуда е, че вярата в
Христос освобождава човека от съблюдаването на Божия закон и че
понеже единствено чрез вяра ставаме участници в Христовата благодат, то делата ни нямат нищо общо с нашето изкупление….
Но обърнете внимание тук, че послушанието не е само външно
съгласие, а служба от любов.... Ако сърцата ни са подновени по Божие подобие, ако Божествената любов е вкоренена в душата, няма
ли Божият закон да бъде осъществяван и в живота?… Вместо да
освобождава човека от послушание, вярата и само вярата е това,
което ни прави участници в Христовата благодат и способни да
проявим послушание.“ ПХ 59-61
„Сега на Този, Който може да ви укрепи според моето благовестие
и проповядването на Исус Христос, … според заповедта на вечния
Бог дадоведе до послушание на вярата.“ Римл. 16:25, 26 (ревиз.
изд.)
„Истинското послушание е външното проявление на един принцип вътре в душата.“ ПрХ 97
Традиция – Не трябва да използваме волята си, за да бъдем
послушни. Освещението е единствено чрез вяра
Истина – Правилното използване на волята при послушанието е жизнено важно. Освещението става чрез
вяра, която действа
„Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито
необрязването, но вяра, която действа чрез любов.“ Гал. 5:6
„Вярата действа чрез дела и очиства душата. Чрез вяра Святият Дух работи в сърцето, за да създаде святост вътре в душата; но
това не може да се извърши, ако човек не работи заедно с Христос.“
1ИВ 374
„Веднага щом приведем волята си в хармония с Божията воля,
благодатта на Христос е готова да съдейства на човека.“ НМ 27
„Вие не сте способни със свои сили да доведете целите, желанията и наклонностите си в послушание на Божията воля, но ако
„искате да желаете,“ Бог ще извърши делото вместо вас – да бъдете
направени да желаете, дори ще „събори помисли и всяко нещо, което
се издига против познанието за Бога и ще плени всяка мисъл да се

покорява на Христос.“ 2Кор. 10:5. Тогава вие ще „изработвате собственото си спасение със страх и трепет. Защото Бог е, Който действа
във вас и да желаете, и да вършите Неговата добра воля.“ Филип.
2:12,13“ MБ 142, 143
„Когато Бог действа в сърцето и човек Му предава волята си, и
Му сътрудничи, той изработва в живота си това, което Бог изработва вътре в него чрез Святия Дух и между стремежите на сърцето
и практиката на живота има хармония. Всеки грях трябва да бъде
отхвърлен като омразното нещо, което разпъна Господа на живота
и славата и вярващият трябва да има една прогресираща опитност
като постоянно върши делата на Христос. Именно чрез постоянно
предаване на волята, чрез постоянно послушание се запазва благословението на оправданието. “ 1ИВ 397
„И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се
покорявате на неговите страсти. Нито представяйте частите си като
оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и частите си на Бога като оръдия на правдата.“
Римл. 6:12,13
„Вие, които казвате че сте християни, ако никаква друга светлина
не ви се даде, освен тази, която се съдържа в този текст, ще бъдете без извинение, ако се оставите да бъдете контролирани от низки
страсти.“ 2СЦ 454
206 207
„Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате – било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?“
Римл. 6:16
„Всяко човешко същество, надарено с разум има възможността да
избира правото. При всяка житейска ситуация, Божието слово към
нас е: „Избери днес на кого ще служиш.“ Всеки може да избере да
постави волята си на страната на Божията воля, може да избере да
Му бъде послушен и чрез това да се свърже с Божествените средства
за помощ; може да застане там, където нищо не може да го принуди
да извърши зло.“ В 289
„Всичко зависи от правилното действие на волята.“ ПХ 47
„Именно чрез волята грехът запазва своята власт върху нас.“
MБ 61
„Волята е управляващата сила в човешкото естество, която довежда всички други способности под нейна власт. Тя не е вкусът или
наклонността, но силата за решение, която действа в човешките чада
да бъдат послушни на Бога или да не бъдат…
Ти ще бъдеш в постоянна опасност, докато не разбереш истинската сила на волята. Може да вярваш и да обещаваш всичко, но обещанията или вярата ти нямат стойност, докато не свържеш волята
с вярата и постъпките. Ако водиш борбата на вярата с всичката
сила на волята си, ще победиш…
За твоя полза е да предадеш волята си на волята на Исус Христос;
и когато направиш това, Бог незабавно ще те завладее и ще действа
в теб да желаеш и да вършиш Неговата добра воля. Тогава цялото ти
естество ще бъде под контрола на Духа на Христос; и дори мислите
ти ще бъдат подчинени на Него.
„Не можете да контролирате своите импулси, своите чувства
както желаете, но можете да контролирате волята и да извършите цялостна промяна в живота си. Като подчиниш волята си на
Христос, животът ти ще бъде скрит с Христос в Бога и свързан със

силата, която е над всички началства и власти.“ ВМ 151, 152
„Когато волята на човека действа заедно с волята на Бога, тя
става всесилна. Всичко, което трябва да се извърши по Негова заповед, може да се извърши в Неговата сила. Всички Негови заповеди са
придружени и със сила, за да бъдат извършени.“ ПрХ 333
„Мога да направя всичко чрез Христос, Който ме укрепява.“
Филип. 4:13.
„Сега на Този, Който може да ви укрепи според моето благовестие
и проповядването на Исус Христос; …да доведе до послушание на
вярата.“ Римл. 16: 25,26 (ревиз. изд.)
„Всяко истинско послушание идва от сърцето. Сърцето работи заедно с Христос. И ако сме съгласни, Той така ще уеднакви
Себе Си с нашите мисли и цели, така ще свърже сърцата и умовете
ни в хармония със Своята воля, че когато Му се покоряваме, ние ще
действаме според своите собствени импулси. Волята, пречистена и
осветена, ще намира най-висшето си удоволствие в изпълнение на
Неговото служене. Когато опознаем Бога така, както имаме привилегията да Го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно
послушание. Чрез оценяване на Христовия характер, чрез общуване
с Бога ние ще намразим греха.“ ЖИ 668
„Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се
покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден,
и освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ Римл. 6: 17,18
„Като вършите Божията воля от сърце.“ Ефес. 6:6
„Истинското послушание е външното проявление на един принцип вътре в душата.“ ПрХ 97
„Както Христос живееше закона в човешкото си естество, така
можем да го живеем и ние, ако се хванем за силата на Силния.“
ЖИ 668
„Човешкото усилие само по себе си не е достатъчно. Без помощта
на Божествената сила то не ни ползва с нищо. Бог работи и човек
работи. Устояването на изкушението трябва да дойде от човека,
който трябва да вземе сила от Бога.“ ДА 482
„Исус спечели победата чрез послушание и вяра в Бога и чрез
апостола Той ни казва: „И така, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се към
Бога и Той ще се приближава към вас.“ Яков 4:7,8 Ние не можем
да спасим себе си от силата на изкусителя – ще станем плячка на
неговата хитрост; но „името на Господа е яка кула, праведният бяга в
нея и е в безопасност.“ Сатана трепери и бяга пред най-слабата душа,
която намира прибежище в това могъщо име.“ ЖИ 131
„Понеже Господ Бог ще ми помогне, затова не се смущавам, затова съм втвърдил лицето си като кремък, и зная, че не ще бъда посрамен.“ Исая 50:7
„Ние имаме малка представа за силата, която би могла да бъде
наша, ако се свържем с Източника на всяка сила. Ние съгрешаваме
отново и отново и мислим, че винаги трябва да бъде така. Не пускаме
слабостите си, сякаш те са нещо, с което да се гордеем. Христос ни
казва, че трябва да наострим лицето си като кремък – трябва да
вземем твърдо решение, да бъдем неумолими и твърди, ако ис208 209
каме да победим. Той е понесъл нашите грехове в Своето собствено
тяло на дървото; и чрез силата, която ни е дал, ние можем да устоим
на света, плътта и дявола. Тогава нека не говорим за своята сла-

бост и недостатъчност, но за Христос и Неговата сила.“ ВМ 105
„Чрез устояване и издържане на изкушението, обстоятелствата се
контролират от мощта на волята в името на Исус. Това означава
да побеждаваме, както Христос победи.“ 4СЦ 346
„Бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ.“ Ефес. 6:10
„Ще се хване ли човек за Божествената сила и с твърдо решение
и постоянство да се съпротиви на Сатана както Христос ни е дал
пример в Своята борба с врага в пустинята на изкушението? Бог не
може да спаси човека против волята му от властта на сатанинските
хитрости. Човекът трябва да действа със своята човешка сила,
подкрепяна от Божествената сила на Христос, да устоява и да
побеждава, каквото и да му коства. На кратко, човек трябва да
побеждава, както Христос победи.“ 4СЦ 32,33
„Без Божествената сила не може да настъпи никаква истинска
реформа. Човешките бариери против естествените и придобитите
наклонности са като пясъчен бряг срещу порой. Докато животът
на Христос не стане живителна сила в нашия живот, не можем
да устояваме на изкушенията, които ни връхлитат отвътре и отвън.“ ЗС 130
„Християнинът ще усети подтиците на греха, защото плътта воюва против Духа, но Духът се бори против плътта, поддържайки
постоянна борба. Ето тук е нужна помощта на Христос. Човешката
слабост се свързва с Божествената сила и вярата възкликва: „Благодарение на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус
Христос!““ ВМ 114
„Никой няма да влезе в Божието царство, ако апетитът му не е
покорен, ако волята му не е доведена в плен на Христовата воля.“
РХ 28.04.1891
„Не можем да си позволяваме да действаме, движени от импулсите. Не можем да не бъдем будни дори за миг. Заобиколени
от безбройни влияния, трябва да устояваме твърдо или да бъдем
победени.“ ЗС 452
„Християнският живот е живот на ежедневно предаване, послушание и постоянно побеждаване.“ 4АБК 1154
„Побеждавате ли? Или сте побеждавани от собствените си похоти, апетити и страсти?“ 5СЦ 511
„Единствената надежда за нас, ако искаме да победим, е да свържем своята воля с волята на Бога и да работим в сътрудничество с
Него час след час и ден след ден …. Битката, която трябва да спечелим е „добрата битка на вярата; Аз също се трудя“, казва ап. Павел,
„като правя усилия според Неговото действвие, което работи в мене
мощно.“ Колос. 1:29.“ MБ 143, 144
„Чрез благодатта на Бога и своите старателни усилия, те трябва да
бъдат победители в битката със злото.“ ВБ 425
„В тази битка няма почивка; усилията трябва да бъдат постоянни
и упорити.“ 8СЦ 313
„Всеки ден християнинът трябва да подновява своето посвещение, всеки ден да се бори със злото. Старите навици, унаследените
наклонности към грях ще се борят за надмощие и за тях той трябва
винаги да бди, борейки се в Христовата сила за победа.“ ДА 477
„Мога да направя всички неща чрез Този, Който ме укрепява.“
Филип. 4:13 (ревиз. изд.)
„Исус дойде да донесе морална сила, която да се свърже с човешките усилия и Неговите последователи не бива в никакъв случай да

си позволяват да изгубят от погледа си Христос, Който е техен пример във всички неща.“ 1ИВ 262
„Вярвайте, че Той е готов да ви помогне чрез Своята благодат,
когато идвате при Него с искреност. Трябва да се борите в добрата
битка на вярата. Трябва да бъдете борци за короната на живота. Борете се, защото Сатана е готов да ви сграбчи и ако не се изплъзнете
от него, ще бъдете парализирани и унищожени. Врагът е отдясно и
отляво, пред вас и зад вас; и вие трябва да го стъпчете под нозете
си. Борете се, защото има една корона, която трябва да се спечели.
Борете се, защото ако не спечелите короната, губите всичко в този
свят и в бъдещия. Борете се, но нека това става в силата на вашия
възкръснал Спасител.“ ВМ 428
„Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова
противоречие против Себе Си, та да не ви дотяга и да не ставате
малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против
греха.“ Евр. 12: 3, 4
„Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че
същите страдания се понасят и от братята ви в света.“ 1Петр. 5: 9
„Божият народ трябва да бъде подготвен да противостои на лукавия
враг. Точно от тази съпротива се страхува Сатана. Той знае по-добре от
нас ограничеността на своята власт и колко лесно може да бъде победен, ако му се съпротивим и се изправим срещу него.“ 5СЦ 293
„Трябва да отказвате да бъдете подчинени на силата на злото.“
ВМ 30
210 211
„Защото както някога предавахте частите си на нечистота и все
по-голяма и по-голяма неправда, така сега предавайте частите си на
правдата за освещение.“ Римл. 6: 19 (ревиз. изд.)
„Освещението на Павел беше резултат от една постоянна борба
с аз-а. Той казва: „Аз умирам всеки ден.“ Неговата воля и желания
всеки ден се бореха с дълга и волята на Бога. Вместо да следва наклонностите си, той вършеше Божията воля, колкото и мъчително да
беше за неговото естество.“ 8СЦ 313
„Истинското освещение … е нищо по-малко от ежедневно умиране за аз-а и ежедневно съобразяване с Божията воля.“ 4СЦ 299
„Нека никой не приема така приятната за естественото сърце измама, че Бог ще приеме искреността, независимо каква е вярата и
колко несъвършен е животът. Бог изисква от Своето дете съвършено
послушание.“ 1ИВ 374
„Когато има не само вяра в Божието слово, но покоряване на волята на Него, когато сърцето е предадено на Него, чувствата са съсредоточени върху Него има вяра – вяра, която действа чрез любов
и очиства душата. Чрез тази вяра сърцето се обновява по образа на
Бога.“ ПХ 63
Традиция - Римляни седма глава представя един обърнат човек, неспособен да се покорява, поради първородния грях
Истина – Римляни седма глава представя един убеден плътски човек, който се нуждае от новорождение и от
Божията сила за послушание
„Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът,
продаден под греха. Защото не зная какво правя: понеже не върша
това, което искам; но онова което мразя, него върша. Обаче, ако върша, това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър. Затова

не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная,
че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за
доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто,
което желая; но злото, което не желая, него върша. Но ако върша
това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в
мене.“ Римл. 7:14-20
„Извън силата на човек е, да угоди на Бога без Христос. Можем
да вземаме решения и да даваме обещания, но плътското сърце надделява над всички наши добри намерения. Можем да контролираме външното си поведение, но не можем да променим сърцето си.“
РХ 11.04.1893
„По естество сърцето е зло, и „кой може да извади чисто от нечисто? Никой.“ Йов 14: 4. Никое човешко изобретение не може да
намери лекарство за грешащата душа. „Плътският ум е враждебен
на Бога, защото не е послушен на Божия закон, нито наистина
може.“ „От сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, разврат, кражби, лъжливи свидетелства, хули.“ Изворът на
сърцето трябва да се очисти преди потоците да станат чисти. Този,
който се опитва да достигне небето със собствените си дела като
спазва закона, опитва невъзможното. “ ЖИ 172
„Никой, освен Този, Който е създал човека, не може да промени
човешкото сърце.“ 6СЦ 167
„Може ли етиопец да промени кожата си или леопард – петната
си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да
правите зло.“ Еремия 13: 23
„Поради греха целият организъм на човека е разстроен. Умът е
изкривен, въображението – покварено. Грехът е намалил способностите на душата. Изкушенията отвън намират отзвук вътре в сърцето
и нозете неусетно тръгват към злото.“ 8СЦ 312
„ И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша
доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество,
аз се наслаждавам в Божия закон, но в частите си виждам различен
закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от
тялото на тая смърт?“ Римл. 7: 21-24
„Хората, които твърдят, че са последователи на Христос падат
низко като винаги оплакват недостатъците си, но никога не побеждават и не стъпкват Сатана под нозете си. Вина и осъждане постоянно натоварват душата и викът на такъв човек с право може да бъде:
„О, окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тази смърт?““
6СЦ 52, 53
„В резултат от непослушанието на Адам, всяко човешко същество
е престъпник на закона, продаден под греха. Ако не се покае и не се
обърне, той е под робството на закона, служейки на Сатана, падайки
под измамите на врага.“ НМ 146
„Падналият човек е законен пленник на Сатана. Мисията на
Христос беше да го спаси от силата на големия противник. Човекът
е по естество склонен да следва сатанинските внушения и не може
успешно да се противопостави на толкова ужасен враг, ако Христос,
великият Победител, не обитава в него, за да ръководи желанията му
и да му дава сила. Само Бог може да ограничи силата и властта на
Сатана.“ 1СЦ 341
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„Но трябва да помните, че волята е движещата сила на всички
ваши действия. Тази воля, която представлява толкова важен фак-

тор в характера на човека, беше предадена при грехопадението под
контрола на Сатана и оттогава той действа в него да желае и да върши неговата воля, докато доведе човека до пълна разруха и окаянство. Но безкрайната жертва на Бога, Който даде Исус, Своя възлюбен
Син да стане жертва за греха, Му дава възможност да каже, без да
нарушава нито един принцип на Своето управление: „Предайте се
на Мене; дайте Ми тази воля, вземете я от властта на Сатана и
Аз ще стана неин Притежател; тогава ще мога да действам във
вас да желаете и да вършите Моята добра воля.““ 5СЦ 515
„За да могат да се възстановят от примката на дявола тези, които
са пленени от него по негова воля.“ 2Тим. 2: 26
„Христос дойде да строши веригите на греха, поробил душата.
„Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни.“ „Законът
на животворящия Дух в Христос Исус ни освобождава от закона на
греха и на смъртта.“ Римл. 8:2“ ЖИ 466
„Силите на душата, парализирани от греха, помрачения ум, извратената воля – Той има сила да съживи и възстанови всичко това.“ В 29
„Благодарение Богу чрез Исус Христос, нашия Господ! И така
– аз сам служа с ума си на Божия закон, но с плътта си служа на закона на греха.“ Римл. 7: 25
„Ние самите сме неспособни да вършим каквото и да било добро, но това, което не можем да извършим, ще бъде извършено чрез
силата на Бога във всяка покоряваща се и вярваща душа. Чрез вяра
беше дадено детето на обещанието. Чрез вяра именно се поражда
духовният живот и ние ставаме способни да вършим делата на
правдата.“ ЖИ 98
„Благодарение Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден. Тогава,
освободени от греха, станахте слуги на правдата.“ Римл. 6: 17, 18
„Сега прочее, няма никакво осъждане на тези, които са в Христос
Исус, които ходят не след плътта, но след Духа. Защото законът на
животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха
и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради
туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина
Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди
греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които
ходим, не след плътта, но след Духа.“ Римл. 8: 1-4
„Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското; а тези, които са духовни – за духовното. Защото да бъдеш с плътски ум е
смърт, но да бъдеш с духовен ум е живот и мир. Защото копнежът
на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия
закон, нито пък може. И така, тези които са плътски, не могат да
угодят на Бога.“ Римл. 8: 5- 8
„Резултатът от яденето от дървото за познаване на доброто и
злото се вижда в живота на всеки човек. В неговото естество има
склонност към злото, една сила, на която, ако не му се помогне,
не може да устои.“ В 29
„Делото на Христос беше да възстанови човека до първоначалното му състояние и да го изцели със своята Божествена сила от раните и пораженията на греха. Човешкият дял е да се хване чрез вяра
за заслугите на Христос и да сътрудничи на божествените средства
за формирането на праведен характер, така че Бог да може да спаси
грешника и в същото време да бъде справедлив и Неговият праведен

закон утвърден.“ ОХВ 430
„Първоначално човекът беше надарен с благородни сили и добре
уравновесен ум. Бе съвършен в цялото си същество и в хармония с
Бога. Мислите му бяха чисти, целите – святи. Но поради непослушанието силите му бяха извратени и себелюбието зае мястото на любовта.
Неговото естество толкова отслабна поради престъпването на закона,
че за него беше вече невъзможно със собствени сили да устоява на
силата на злото. Той стана пленник на Сатана и щеше да си остане
такъв завинаги, ако Бог не се беше специално намесил.“ ПХ 17
„Исус стана човек… за да може да върне на човека първоначалния ум, който той загуби в Едем… Непослушанието не е в хармония с естеството, което Бог даде на човека в Едем.“ 7АБК 926
„Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който… стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ Филип. 2: 5-8
„Тази жертва0 беше дадена с цел човекът да бъде възстановен
до първоначалното си съвършенство; да, дори повече от това. Тя
бе предоставена, за да му даде пълно преобразяване на характера,
като го направи повече от победител.“ СД 242
„Когато човек се обърне към Бога, му се дава нов морален вкус,
нова морална сила и той обича нещата, които Бог обича.“ 1ИВ 336
„Истинското обръщане е радикална промяна. Самата посока
на мислене и влечението на сърцето трябва да се обърнат и животът да стане отново нов в Христос.“ 4СЦ 17
„И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления
и грехове, в които някога ходихте, като следвахте този свят и княза
на въздушната власт – духът, който сега действа в синовете на непокорството; между които ние всички живяхме някога в нашите плът214 215
ски страсти, следвайки желанията на плътта и на помислите, и така
по естество бяхме чада на гнева, като другите. Бог, обаче, Който е
богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже,
когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с
Христос.“ Ефес. 2: 1-5
„Каква победа се печели, когато плътският живот престане и
започне духовният.“ РХ 2.12.1875
„Плътското сърце, което „не е послушно на Божия закон, нито
наистина може“, е направено духовно и възкликва с Христос: „Наслаждавам се да върша Твоята воля, О, мой Боже – да, Твоят закон е
вътре в сърцето ми.“
Има много, които казват, че вярват в Христос, но вярват ли наистина? Притежават ли те духовния ум – ума на Христос, който се
наслаждава в Божия закон?“ ЗВ 24.11.1887
„Да бъдеш християнин не означава просто да вземеш името на
Христос, но да имаш ума на Христос, да се покоряваш на Божията
воля във всички неща.“ ЗП 174
„Във всички, които се покорят на Святия Дух, трябва да се всади
един нов принцип на живот, изгубеният образ на Бога трябва да
се възстанови в човечеството.“ ПрХ 96
„Съблечете старото си естество, което принадлежи на предишния
ви начин на живот и е покварено чрез измамата на страстите, и се обновете в духа на своя ум и облечете новото естество, сътворено по
подобие на Бога в истинска праведност и святост.“ Ефес. 4: 22-24
(ревиз. изд.)

„Онези, които приемат Спасителя, стават синове на Бога. Те са
Негови духовни деца, родени отново, обновени в праведност и истинска святост. Техните умове са променени.“ НП 214
„Като деца на първия Адам ние имаме дял в смъртното естество
на Адам. Но чрез живота на Христос, Който ни се придава, човек
получава възможност да спечели отново изгубения дар на живота,
да стои в първоначалното си състояние пред Бога, участник в Божественото естество.“ ЗВ 17.06.1897
„Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание; старите
неща преминаха; ето, всички неща станаха нови. А всички неща са
от Бога, Който ни примири със Себе Си.“ 2Кор. 5: 17
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас;
това е дар от Бога не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме
Негово творение създадени в Христос Исус за добри дела, в които
Бог отнапред е наредил да ходим.“ Ефес. 2: 8-10
„При новорождението сърцето е приведено в хармония с Бога,
както е приведено и в съгласие с Неговия закон. Когато тази мощна
промяна настъпи в грешника, той е преминал от смърт към живот, от
грях към святост, от престъпване на закона и бунт към послушание
и вярност. Старият живот на отчужденост от Бога е приключил,
новият живот на примирение, на вяра и любов е започнал. Тогава
„правдата на закона“ ще се изпълни в нас, които ходим не след
плътта, но след Духа.“ Римл. 8: 4“ ВБ 468
Традиция – Можем да имаме приятелство с Бога, докато съгрешаваме
Истина – Ако казваме, че имаме приятелство с Бога, докато съзнателно съгрешаваме, ние се мамим
„И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това,
че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че
имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в
светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса
Христа ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем
себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е
верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка
неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и
Неговото слово не е в нас.“
„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешавате; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.“
1Йоан 1: 5-10, 2: 1
„Посланията на Йоан излъчват дух на любов. Но когато разговаря
с онази група хора, които нарушават Божия закон и въпреки това
претендират, че живеят без грях, той не се колебае да ги предупреди
за тяхната ужасна заблуда.“ ОЖ 68
„Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола
е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син,
да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши
грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада
и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито
оня, който не люби брата си.“ 1Йоан 3: 7-10
„Това са онези, които изповядват святостта, като заявяват, че са
изцяло Господни, които претендират, че имат право на Божиите обе-

щания, докато отказват да бъдат послушни на Неговите заповеди.
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Тези престъпници на закона претендират за всичко, което е обещано
на Божиите деца, но това е дързост от тяхна страна, защото Йоан ни
казва, че истинската любов към Бога ще се разкрива в послушание
към всички Негови заповеди.“ ДА 562, 563
„И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите
Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е,
и истината не е в него. Но този, който пази Неговото слово, в него
наистина любовта на Бога се усъвършенства. По това знаем, че сме
в Него.“ 1Йоан 2: 3-5
„Ако пребъдваме в Христос, ако любовта на Бога живее в сърцата
ни, нашите чувства нашите мисли, нашите действия ще бъдат в хармония с волята на Бога. Осветеното сърце е в хармония с наставленията на Божия закон.“ ДА 563
„По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него,
сам е длъжен да ходи, както Христос е ходил.“ 1Йоан 2: 5, 6
„Истинското освещение е нищо повече или по-малко от това
да обичаш Бога с цялото си сърце, да ходиш в Неговите заповеди и
наредби безупречен. Освещението не е чувство, но принцип с небесен произход, който довежда всички страсти и желания под контрола на Божия Дух и това дело се извършва чрез нашия Господ и
Спасител.“ ВД 87
„Именно чрез вяра в Исус Христос истината се приема в сърцето и човекът се изчиства и изцелява. Исус беше наранен за нашите
престъпления, бит беше поради нашите беззакония, наказанието за
нашия мир беше върху Него и с Неговите рани ние се изцелихме.“
Възможно ли е да бъдеш изцелен, докато съзнателно вършиш
грях? Не – истинската вяра е, която казва – „зная, че съм извършил
грях, но Исус е простил греха ми и оттук нататък ще устоявам на
изкушенията в и чрез Неговата мощ.“ „Всеки човек, който има тази
надежда в Него очиства себе си, както Той е чист.“ 1Йоан 3: 3. Той
има един пребъдващ принцип в душата си, който го прави способен
да побеждава изкушенията.“ СД 297
„Вие знаете, че Той се яви да отнеме нашите грехове, и в Него
няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който
съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
Дечица, нека никой не ви заблуждава.“ 1Йоан 3:5-7
„Заръчано ни е да преценяваме по същия начин, както и възлюбеният ученик преценяваше онези, които претендират, че пребъдват
в Христос, докато живеят в нарушение на Божия закон. В тези
последни дни съществуват злини, подобни на онези, които са заплашвали успеха на ранната църква, и на ученията на ап. Йоан по тези
въпроси трябва да се обърне сериозно внимание.“ ДА 554
„Хората могат да викат: „Святост! Святост! Освещение! Освещение!“ и все пак да не знаят от личен опит повече за това, което говорят, отколкото грешникът с неговите покварени склонности. Бог
скоро ще смъкне тази варосана одежда на лъжливо освещение, което
някои, които са с плътски ум са разпръснали около себе си, за да
скрият изродеността на своята душа.“ 1СЦ 336
„Най-голямата обида, която можем да Му нанесем, е да претендираме, че сме Негови ученици, докато изявяваме духа на Сатана в
своите думи, разположения и действия.“ 3АБК 1160
„ „Трябва да проявявате великодушие“, е викът, който се чува нав-

сякъде, особено от онези, които претендират за освещение. Но истинското великодушие е твърде чисто, за да покрие неизповядан
грях. Докато трябва да обичаме душите, за които Христос е умрял,
не трябва да правим никакъв компромис със злото. Не бива да
се обединяваме с бунтовните и да наричаме това великодушие. Бог
изисква Неговият народ в този век на света да стои за правото така
непоколебимо, както правеше Йоан, като се противопоставяше на
унищожаващите душата заблуди.“ ДА 554, 555
Традиция – Вестта от 1888 представя нов вид праведност
Истина – Вестта от 1888 беше съживление на истинската
праведност
„Ето Божият Агнец, който отнема греха на света.“ Йоан 1: 29
„Господ в Своята голяма милост изпрати една най-скъпоценна
вест до Своя народ… Тази вест беше да изявят по-ясно пред света
издигнатия Спасител, жертвата за греховете на целия свят. Тя представяше оправданието чрез вяра в Гаранта, тя канеше хората да приемат праведността на Христос, която се изявява в послушание към
всички Божии заповеди. Много бяха изгубили Исус от погледа си.
Те имаха нужда погледът им да бъде насочен към Неговата Божествена личност, към Неговите заслуги и към непроменимата Му любов
към човешкото семейство. Всичката сила е дадена в ръцете Му, за да
може да раздава богати дарове на хората, дарявайки безценния дар на
Своята Собствена праведност на безпомощния човек. Това е вестта,
която Бог заповяда да се даде на света. Това е третата ангелска
вест, която трябва да се прогласи със силен глас и да се придружи от
изливането на Неговия Свят Дух в голяма мярка.“ СС 91, 92
„Няколко души са ми писали, питайки дали вестта за оправдание
чрез вяра е третата ангелска вест и аз съм отговяряла – „Тя е третата
ангелска вест, наистина.““ 1ИВ 372
„Божият народ на остатъка трябва да изпълни света с вика
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на третия ангел: „Ето търпението на светиите; ето тези, които
пазят Божиите заповеди и вярата на Исус.““ РХ 16.07.1901
„Защото не се срамувам от благовестието – то е силата на Бога
за спасението на всеки, който вярва, … „Този, който чрез вяра е
праведен, ще живее.“ Римл. 1: 16, 17
„Посланието на благовестието за Неговата благодат трябваше да
бъде дадено на църквата по ясен и разбираем начин, така че светът
повече да не казва, че адвентистите казват законът, законът, но не
проповядват и не вярват в Христос.“ СС 92
„Било е нужно да се издигне великият стандарт на праведността,
но като са правели това, мнозина са пренебрегвали да проповядват Исусовата вяра. Ако бихме искали да имаме духа и силата на
Третата ангелска вест, трябва да представяме Закона и Евангелието заедно, защото те вървят ръка за ръка.“ РХ 03.09.1889
„Ефикасността на Христовата кръв трябваше да се представи на
хората със свежест и сила, за да може вярата им да се хване за нейните заслуги. Както първосвещеникът попръскваше топлата кръв
върху умилостивилището, докато ароматният облак от тамян се издигаше пред Бога, така докато изповядваме греховете си и молим за
резултата от Христовата изкупителна кръв, молитвите ни трябва да
се издигат към Небето с аромата на заслугите на характера на нашия
Спасител. Въпреки недостойнството си, трябва винаги да помним,

че има Един, Който може да отнеме греха и да спаси грешника. Всеки грях, изповядан пред Бога с разкаяно сърце, ще бъде премахнат от
Него. Вярата е животът на църквата. Както змията беше издигната
в пустинята от Моисей и всички, които бяха ухапани от свирепите змии им беше заповядано да погледнат към змията и да живеят,
по същия начин трябва да бъде издигнат и Човешкият Син, така че
„който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот. . .“
С години църквата е гледала към човеци и е очаквала много от
човеци, но не е гледала към Исус, в Когото са съсредоточени надеждите ни за вечен живот. Затова Бог даде на Своите слуги едно свидетелство, което представяше истината, каквато е в Исус – Третата
ангелска вест в ясни, добре очертани контурни линии… Този, който
вярва в Сина, има вечен живот. Този, който не вярва в Сина, няма да
види живот, но Божият гняв остава на него.
Това е свидетелството, което трябва да обиколи надлъж и шир
целия свят. То представя Закона и Евангелието, свързвайки двете в едно съвършено цяло.“ СС 92-94
„Задавали са ми въпроса – „какво мислите за тази светлина, която
тези мъже представят?“ Защо, аз я представям пред вас от последните четиридесет и пет години – несравнимото очарование на
Христос.“ Р 5, 1889
„Има грандиозни истини, задълго скрити под купчина от заблуди, които трябва да бъдат разкрити пред хората. Доктрината за оправдание чрез вяра е била изгубена от погледа на мнозина, които са
претендирали, че вярват в Третата ангелска вест.“ 1ИВ 360
„Работниците в делото на истината трябва да представят праведността на Христос не като нова светлина, но като скъпоценна светлина, която е била изгубена за известно време от погледа на хората.
Трябва да приемем Христос като свой личен Спасител, а Той ни вменява праведността на Бога в Христос.“ 1ИВ 155
„Това, което е било представено, е в съвършена хармония със
светлината, която Бог с радост ми е давал през всичките години на
служенето ми.“ Р 15, 1888
„Вземете тази вест във всичките й аспекти и я прогласете на хората, където Провидението отвори пътя. Оправдание чрез вяра и
праведността на Христос са темите, които трябва да се представят
на един погиващ свят.“ 7АБК 964
„Ще срещнете хора, които ще кажат: „Твърде много се вълнувате
по този въпрос. Прекалено сериозно гледате на него.Не бива да се
стремим към праведността на Христос и да я правим толкова важен
въпрос. Трябва да проповядваме Закона.“ Като народ, ние сме проповядвали Закона, докато сме станали сухи като Хълмовете на
Гелвуе, където нямало нито роса, нито дъжд. Трябва да проповядваме Христос в закона, и в проповядването ни ще има живителен
сок и храна. “ РХ 11.03.1890
„Настоящата вест – оправдание чрез вяра – е вест от Бога, тя
носи божествените препоръки, защото нейният плод е святост.
Боим се, че някои, които силно се нуждаят от скъпоценната истина,
която беше представена пред тях, не можаха да се облагодетелстват
от нея. Те не отвориха вратата на сърцето си да посрещнат Исус
като небесен Гост и претърпяха голяма загуба. Има наистина един
тесен път, в който трябва да ходим; кръстът присъства на всяка крачка. Трябва да се научим да живеем чрез вяра. Тогава най-тъмните

часове ще бъдат осветлени от лъчите на Слънцето на правдата…
Имаме нужда да бъдем осветлени по отношение на спасителния
план. Няма и един на сто, който да разбира библейската истина по
този въпрос, който е така необходим за нашето настоящо и бъдещо
благополучие. Когато светлината започва да свети, за да направи
плана на изкуплението ясен на хората, врагът работи с цялото си
старание, за да може светлината да бъде пропъдена от сърцата на хо220 221
рата. Ако дойдем при Божието Слово с желание да бъдем поучавани
и със смирен дух, боклукът на заблудата ще бъде пометен и бисерите
на истината, дълго скрити от нашите очи, ще бъдат открити.
Има голяма нужда Христос да се проповядва като единствената
надежда за спасение. Когато беше представена доктрината за оправдание чрез вяра, … за мнозина тя дойде като вода за жаден пътник.
Мисълта, че праведността на Христос ни се вменява не поради някаква заслуга от наша страна, но като безплатен дар от Бога им се
струваше скъпоценна.
Врагът на Бога и човека не желае тази истина да бъде ясно представяна, защото знае, че ако хората я приемат напълно, неговата сила ще бъде съкрушена… Божиите люде трябва да имат онази
вяра, която ще се хване за божествената сила, „защото по благодат
сте спасени чрез вяра; и то не от самите вас: това е Божият дар.““
РХ 03.09.1889
„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но
по Своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исус
Христос, нашия Спасител, та оправдани чрез Неговата благодат,
да станем, според надеждата, наследници на вечния живот. Вярно е
това слово.“ Тит 3: 5-8
„Като приемаме Неговата вменена праведност, чрез преобразяващата сила на Святия Дух ние ставаме като Него.“ 6АБК 1098
„Той е източникът на духовна сила, вграден вътре в нас и Неговото влияние ще се излива в думи и действия, освежавайки всичко
около нас.“ СС 390
„Някои няма да използват правилно доктрината за оправдание
чрез вяра. Те ще я представят едностранчиво, като правят от вярата
всичко, а омаловажават делата. Други ще се хванат за изказванията, накланящи везните към непослушание и напълно ще игнорират
делата. Истинската вяра винаги действа чрез любов; тя предоставя
мотивиращата сила.“ РХ 24.01.1893
„Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория,
но като жива сила, която променя живота. Бог желае получателите на
Неговата благодат да бъдат свидетели за нейната сила.“ ЖИ 826
„Ако в опитността на Божия народ не се внесе Божествена
сила, фалшиви теории и погрешни идеи ще завладеят умовете,
Христос и Неговата праведност ще бъдат пропуснати от опитността на мнозина и вярата им ще бъде лишена от сила и живот.“ РХ 03.09.1889
„Законът на Бога трябва да бъде възвеличен, Неговите изисквания
трябва да се представят в техния истински свещен характер, така че
хората да могат да бъдат доведени до решение за или против истината. Делото обаче ще се заключава в праведността. Вестта за Христовата праведност трябва да зазвучи от единия край на земята
до другия, за да приготви пътя за Господа. Това е Божията слава,

която приключва делото на третия ангел.“ 6СЦ 19
Традиция – Исус може да живее в част от моето сърце, въпреки че то не е изцяло предадено на Него
Истина – Исус трябва да очисти цялото ми сърце, преди да
може да живее в него
„ Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
Откр. 3: 20
„Исус ни кани да приемем Неговото присъствие, от нас се очаква
да отворим вратата на сърцето си и да Го пуснем. Но Той няма да
сподели разделено сърце. Ако то е отдадено в служба на мамона,
ако го изпълват егоизъм и гордост, в него няма да има място за Небесния Гост; Той няма да направи обиталище в нас, докато храмът
на душата не е изпразнен и очистен. Въпреки това не е нужно да
се проваляме в християнския живот. Исус чака, за да извърши едно
голямо дело за нас, а и цялото Небе се интересува от нашето спасение.“ НП 55
„И тъй, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе
си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенстваме святостта в страха от Бога.“ 2Кор. 7:1
„В делото на изкуплението няма принуда. Не се прилага никаква
външна сила. Под влиянието на Божия Дух, човек е оставен свободен да избира на кого ще служи. В промяната, която настъпва когато
душата се предаде на Христос, съществува най-висшето чувсво на
свобода. Отстраняването на греха е дело на самата душа. Наистина, ние нямаме сила да се освободим от властта на Сатана, но когато
пожелаем да бъдем освободени от греха и в голямата си нужда извикаме за сила вън и над нас самите, силите на душата се изпълват
с Божествената енергия на Святия Дух и се покоряват на заповедите
на волята, като изпълняват волята на Бога.“ ЖИ 466
„Ако Го помолим, Господ ще ни даде Святия Дух, за да изчисти
обиталището на душата, защото във всяка стая от храма на Бога
трябва да се влезе и да се изчисти.“ РХ 10.09.1895
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„Смирете себе си пред Бога и положете ревностни усилия да изпразните храма на душата от всичкия боклук – всяка завист, всяка ревност, всички подозрения, всяко критикарство. „Измийте
ръцете си, вие грешници и очистете сърцата си, вие раздвоени.““
5СЦ 163
„Много от вас може да поддържат една теория на религията в
главата си, една външна религия, докато сърцето не е изчистено.“
1СЦ 163
„Прозорците на импулсите и чувствата трябва да се отворят към
небето и прахът на егоизма и земното да бъде премахнат. Благодатта
на Бога трябва да премине през всяко кътче на ума и всяка част от
естеството трябва да бъде пречистена и оживотворена от Духа на
Бога.“ ДВ 497
„Всичкият егоизъм е премахнат, всичката завист, всяко лошо говорене са изкоренени и в сърцето е извършена една радикална промяна.“ РХ 22.07.1890
„В нито едно кътче и ъгълче от душата не бива да се крие
егоизъм.“ 8СЦ 139, 140
„Бог няма да живее в разделено сърце, нито ще царува от разделен
трон. Всеки съперник, който държи чувствата ни и ги отклонява от

Бога на любовта, трябва да бъде детрониран. Господ изисква всичко,
което сме и не трябва да има никакви резерви.“ ЗП 63
„Който от вас не остави всичко, което има, не може да бъде Мой
ученик.“ Лука 14: 33
„Нека никой не мисли, че Христос може да бъде удоволетворен от
едно малко ъгълче в нашето сърце, докато позволяваме на Сатана да
издига своя трон вътре в нас и да омърсява моралната ни атмосфера.
Христос ще пребъдва в душата само когато цялото сърце е предадено на Него.“ МИ 09.01.1896
„Той няма да премахне и един атом от Своето изискване; няма да
приеме половинчато служене, докато половината от сърцето е отдадена на някакъв идол. Цялото сърце изисква Бог, целия ум. Не ви
е позволено да отклонявате ума си от Бога и да го съсредоточавате
върху друг обект. “ СС 439
„Ако истината освещава душата, грехът е мразен и прогонван, защото Христос е приет като почетен гост. Но Христос не може да
споделя разделено сърце; грехът и Исус никога не са в сътрудничество.“ СС 160
„Големият грях на онези, които претендират, че са християни е,
че не отварят сърцето си, за да приемат Святия Дух. Когато душите
копнеят за Христос и се стремят да станат едно с Него, тогава онези,
които се задоволяват с външна набожност възкликват: „внимавайте,
не отивайте в крайности.““ 2ИВ 57
„Особено внимавайте да не станете инструмент в ръцете на врага,
за да отклонявате умовете на когото и да било – мъж, жена или деца
от едно пълно предаване на Бога.“ 5СЦ 478
„Сърцето е крепостта на душата и докато то не е напълно на Божия страна, врагът постоянно печели победи над нас чрез своите
финни изкушения.“ РХ 29.03.1906
„Едно частично предаване на истината дава възможност на Сатана да действа. Докато душевният храм не се предаде напълно на
Бога, той е крепост на врага.“ РХ 28.11.1899
„Сине мой, дай сърцето си на Мене.“ Пр. 23: 26
„Не можете да служите на Бога и на мамона. Вие или сте напълно на страната на Господа или сте на страната на врага. Някои хора
правят от религиозния си живот провал, защото винаги се колебаят
и нямат решителност. Те често биват убедени и почти стигат до точката да предадат всичко на Бога, но не успявайки да стигнат до тази
точка, те отново отстъпват назад.“ 2СЦ 263
„Те никога не разбират какво е да имаш мир и хармония в душата,
защото без пълно предаване няма покой, нито радост. Почти и все
пак не напълно християни, те изглеждат близо до небесното царство,
но не влизат вътре. Почти, но не напълно спасен означава не почти,
но напълно изгубен.“ 1ИВ 400
„Ако в душата се подхранва и един грях или в живота се запази
една грешна практика, цялото същество се осквернява. Човекът става инструмент на неправдата.“ ЖИ 313
„Сатана не иска никой да види необходимостта от пълно предаване на Бога. Когато душата не успее да извърши това предаване,
„Обръщането е промяна на сърцето, отвръщане от
неправедата към правдата.“
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грехът не се изоставя; апетитът и страстите се борят за надмощие,
изкушенията объркват съвестта, така че не настъпва истинско обръщане.“ 6СЦ 92
„Беше ми показано, че свидетелството към Лаодикия се отнася
за Божия народ в настоящото време и причината то да не е извършило едно по-голямо дело се дължи на твърдостта на техните сърца.
Но Бог е дал на вестта време да извърши своята работа. Сърцето
трябва да бъде изчистено от грехове, които толкова дълго са оставяли Исус отвън….
Бог води Своя народ напред стъпка по стъпка. Той ги довежда до
различни положения, предназначени да изявят какво е в сърцето….
Ангелът каза: „Бог ще се приближава все по-близо и по-близо, за да
изпита и провери всеки един от Своя народ.“ Някои са склонни да
приемат дадена точка, но когато Бог ги доведе до друго изпитание,
те се отдръпват от Него и отстъпват, защото откриват, че Той се стреми директно към някой подхранван идол. В този момент те имат
възможност да видят какво е това в сърцата им, което не пуска
Исус да влезе. Те ценят нещо по-високо от истината и сърцата им
не са готови да приемат Исус. Отделните личности са изпитвани и
проверявани дълго време, за да се види дали ще пожертват идолите
си и ще обърнат внимание на съвета на Верния свитетел. Ако някои
не бъдат очистени чрез покоряване на истината и не победят своя
егоизъм, своята гордост и зли страсти ангелите на Бога произнасят
присъдата: „Те са се прилепили към идолите си, оставете ги.“ И продължават работата си, като оставят тези хора с техните непокорени
грешни наклонности на властта на злите ангели.“ 1СЦ 186, 187
„Когато предаваме себе си на Бога, трябва естествено да се откажем от всичко, което би ни отделило от Него…. Не можем да бъдем
наполовина Божии и наполовина на света. Не сме Божии деца, ако
не сме такива напълно.“ ПХ 44
„Видях, че мнозина са многообещаващи в своята изповед, докато
отвътре има поквара. Не мамете себе си, последователи с лъжливи
сърца – Бог гледа на сърцето.“ 1СЦ 159
„Ако вътрешният живот на мнозина, които изповядват истината
се представеше пред тях, те не биха претендирали, че са Християни.“ 5СЦ 161
„Те може да викат: „Храмът Господен, храмът Господен сме ние“,
докато сърцата им са пълни с несвяти неща и неправди. Храмът на
душата може да бъде убежище на завист, гордост, страст, лоши подозрения, горчивина и празен формализъм. Христос тъжно поглежда
към наричащите се Негов народ, които се чувстват богати и пораснали в познанието за истината и които все пак са лишени от истината в
живота и характера си.“ НП 349
„Ако Христос пребъдва в сърцето, Той ще бъде във всичките ни
мисли…. Той ще изпълва всяко кътче на ума.“ НМ 163
„Нека никой не заблуждава собствената си душа по този въпрос.
Ако подхранвате гордост, високо мнение за себе си, любов към превъзходството, суетност, несвята амбиция, недоволство, негодувание,

горчивина, лошо говорене, лъжа, измама, злословене, вие нямате
Христос пребъдващ в сърцето и доказателствата показват, че имате
ума и характера на Сатана, не на Исус Христос, Който беше кротък
и смирен по сърце. Може да имате добри намерения, добри чувства;
може да говорите истината ясно, но не сте годни за небесното царство.“ СС 441
„Когато човек е напълно изпразнен от аз-а, когато всеки лъжлив бог е изхвърлен от душата, вакуумът се запълва с влиянието
на Христовия Дух. Такъв човек има вярата, която очиства душата от
оскверняване. Той е в единство с Духа и мисли за нещата на Духа.
Няма никаква увереност в себе си. Христос е всичко и във всичко.“
СE 287
„На Исус, Който се отказа от Себе Си заради спасението на изгубеното човечество, Святият Дух беше даден без мярка. Така ще бъде
даден и на всеки последовател на Христос, когато цялото сърце се
предаде за да обитава Той в него. Сам нашият Господ е заповядал:
„Бъдете изпълнени с Духа!“, а тази заповед е също и обещание за
нейното изпълнение.“ MБ 21
„Чудна ще бъде промяната, извършена в този, който чрез вяра отвори вратата на сърцето си за Спасителя.“ ЗС 93
Традиция – Тайните грехове са непознати, несъзнателни грехове
Истина – Тайните грехове са скрити, познати грехове, неразличавани ясно, докато не сме истински обърнати
„ Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави ще намери милост.“ Пр. 28: 13
„Когато предавме пътя си на Господа, ние трябва да изследваме
внимателно сърцето си и да изхвърлим всяко зло, за да може Христос
да го изпълни със Своята праведност. Трябва да търсим Господа в
молитва, като в началото на нашите молби поставяме покаянието за
греха.“ ЗП 290
226 227
„Може да сме се ласкали като Никодим, че водим безукорен живот, че имаме добър, морален характер и няма нужда да смиряваме
сърцето си пред Бога като обикновените грешници; но когато светлината, излъчваща се от Христос, освети душата, ще видим колко сме
били нечисти всъщност; ще можем да различим себелюбието в подбудите и враждата против Бога, опетнявали всяка потъпка от нашия
живот. Тогава ще разберем, че собствената ни праведност наистина
е като омърсена, дрипава дреха и че единствено Христовата кръв може да ни очисти от осквернението на греха и да обнови сърцата ни
по Негово подобие.
Един-единствен лъч от Божията слава, един проблясък от
Христовата чистота прави да изпъква болезнено всяко петно на
осквернение и оголва уродливостта и дефектите на човешкия характер; прави очевидни несвятите желания, неверността на сърцето, нечистотата на устните. Делата на невярност от страна на грешника,
който не признава Божия закон, биват ясно изложени пред неговото
духовно зрение и духът му бива поразен и сломен под влиянието на
изпитващия Божи Дух.“ ПХ 28, 29
„Аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да
въздам всекиму според постъпките му, и според плода на делата му.“
Еремия 17: 10
„Защото очите Ми са върху всичките им пътища; те не са скри-

ти от лицето Ми, нито беззаконието им е скрито от очите Ми.“
Еремия 16: 17
„Характерът, мотивите, желанията и целите са ясни като слънчевата светлина за очите на Всемогъщия. Но малцина мислят за това.
По-голямата част изобщо не осъзнават каква страховита сметка трябва да дават пред Божия съд всички престъпници на Неговия закон.“
5СЦ 147
„Законът прониква в мислите и намеренията на сърцето. Той
издирва тъмните страсти, задоволявани тайно, ревността, завистта,
кражбата, убийството, злобата, амбицията и злото, което се спотайва
скрито от очите на хората. Колко често хората превъзнасят онези,
в чиито сърца има тъмни неща, които поради липса на подходяща
възможност да се изявят са скрити от погледа. Но Божият закон регистрира всяко скрито зло.“ ЗВ 03.11.1890
Защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което
не ще се узнае.“ Мат. 10: 26
„Божият закон достига чувствата и подбудите, както и външните действия. Той разкрива тайните на сърцето, хвърляйки светлина
върху неща, погребани преди това в тъмнина. Бог знае всяка мисъл, всяка цел, всеки план, всяка подбуда. Небесните книги записват греховете, които биха се извършили, ако е имало подходяща
възможност. Бог ще доведе всяко дело на съд, заедно с всяко скрито
нещо. Чрез Неговия закон Той измерва характера на всеки човек.“
5АБК 1085
„Законът отбелязва ревността, завистта, омразата, похотта и амбицията, които бушуват в душата, но не са намерили израз във
външно действие, защото е липсвала подходяща възможност, а не
желание. А за тези грешни чувства ще се иска сметка в деня, когато
„Бог ще доведе всяко дело на съд, заедно с всяко тайно нещо, било
то добро или зло.““ 1ИВ 217
„Видях, че мнозина са многообещаващи в своята изповед, докато
отвътре се крие поквара. Не мамете себе си…. Бог гледа сърцето.“
1СЦ 159
„Бог чете целите и подбудите. Всяко дело и всяко тайно нещо е открито за Неговото всевиждащо око. Никаква мисъл, дума или действие не убягва от Неговия поглед. Той знае дали обичаме и прославяме Него или угаждаме на себе си и се себевъздигаме. Той знае дали
съсредоточваме своята привързаност към небесните неща…или към
неща земни, чувствени и дяволски.“ 4СЦ 646
„Този, който намира удоволствие да занимава ума си с нечисти
сцени, който се отдава на лошата мисъл, похотливия поглед, може
да види ясно греха с неговото бреме от срам и съкрушаваща сърцето
скръб, истинското естество на злото, което е скрил в тайните кътчета
на душата си.... „Каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той;
защото от сърцето са изворите на живота.““ MБ 60
„Измама, лъжа и невярност могат да бъдат замазани и скрити от
очите на човек, но не и от очите на Бога.“ ДВ 153
„Божието око не заспива. Той знае всеки грях, който е скрит от
очите на смъртните. Виновните знаят точно кои грехове да изповядат, за да бъдат душите им чисти пред Бога. Исус им дава
сега възможност да се изповядат, да се покаят с дълбоко смирение
и да очистят живота си чрез послушание и живеене на истината.“
1СЦ 156
„Ще задреме ли Богът на Израел? Дали всички, които изповядват
набожност ще се стремят да отхвърлят всяко зло, да изповядат пред

Бога всеки таен грях и да съкрушат душата си пред Него? Ще изследват ли с голямо смирение подбудите за всяко действие и ще помнят
ли, че Божието око чете всичко и издирва всяко скрито нещо? Нека
работата бъде задълбочена, посвещението на Бога пълно.“ 2СЦ 124
228 229
„Не се ласкайте и не оправдавайте себе си. Отнесете се честно
със собствената си душа. И тогава, когато се видите като грешник,
паднете целите съкрушени при подножието на кръста. Исус ще ви
приеме, каквито сте – целите омърсени, ще ви измие в Своята кръв,
ще ви очисти от всяка нечистота и ще ви направи годни за обществото на небесните ангели в едно чисто небе, където царува хармония.“
2СЦ 81
Традиция – Христовото дело в нас е омърсена дреха
Истина – Човешката праведност без Христос е омърсена
дреха
„Защото всички станахме като човек нечист, и всичката ни правда
е като омърсена дреха.“ Исая 64: 6
„Праведността на Христос е представена като безплатен дар за
грешника, ако я приеме. Той няма нищо в себе си, освен това, което
е опетнено и покварено, замърсено с грях, напълно противно за един
чист и свят Бог. Само чрез праведния характер на Исус Христос човек може да се приближи при Бога.“ 1ИВ 342
„Учениците на Христос трябва да придобият праведност, различна по характер от тази на фарисеите, ако искат да влязат в небесното
царство. В Своя Син Бог им предложи съвършената праведност на
закона. Ако биха отворили напълно сърцата си да приемат Христос, тогава самият живот на Бога, Неговата любов би обитавала
в тях, преобразявайки ги в Негово подобие, и така – чрез Божия
безплатен дар – те биха притежавали праведността, която законът
изисква… възпроизвеждане на характера на Христос в тях самите.“
MБ 54, 55
„Този, който се опитва да достигне небето със свои собствени дела
като спазва закона, опитва невъзможното. Човек не може да бъде
спасен без послушание, но делата му не бива да бъдат от него самия;
Христос трябва да работи в него да желае и да върши Неговата добра
воля. Ако човек би могъл да се спаси чрез своите собствени дела, той
можешеда има в себе си нещо, на което да се радва. Усилието, което
човек прави със своята собствена сила, за да придобие спасение е
представено чрез жертвата на Каин. Всичко, което човек може да
направи без Христос е омърсено с егоизъм и грях; но това, което
е изработено чрез вяра е приемливо за Бога.“ 1ИВ 364
„Заради Него аз понесох загубата на всички неща и ги смятям за
измет, само да мога да придобия Христос и да бъда намерен в Него,
без да имам своя собствена праведност, основана на закона,но тази,
която е чрез вяра в Христос – праведността от Бога, която уповава на
вярата.“ Филип. 3: 8,9
„Защото аз чрез закона съм мъртъв за закона, за да живея за Бога.
Съразпнах се с Христа, въпреки това аз живея, и все пак не аз, но
Христос живее в мене; а животът, който сега живея в плътта, живея
го чрез вярата на Божия Син, Който ме възлюби и даде Себе Си за
мене.“ Гал. 2: 19, 20
„Христос в човешкото Си естество изработи съвършен характер и този характер Той предлага да ни даде. „Всичката ни правда е
като омърсена дреха.“ Всичко, което ние сами можем да направим
е омърсено от греха. Но Божият Син „се яви да отнеме нашите гре-

хове; и в Него няма грях.“… Чрез Своето съвършено послушание
Той направи възможно всяко човешко същество да се покорява на
Божиите заповеди. Когато се предадем на Христос, сърцето се свързва с Неговото сърце, волята се слива с Неговата воля, умът става
едно с Неговия ум, мислите са доведени в Негов плен, ние живеем
Неговия живот. Ето какво означава да бъдем облечени с дрехата на
Неговата праведност.“ ПрХ 311, 312
Традиция – Колкото по-близо идваме при Исус, толкова сме
по-грешни
Истина – Колкото по-близо идваме при Исус, толкова подобре осъзнаваме грешната си природа и постоянната си нужда от Неговата помощ
„И само аз, Даниил видях видението, … и не остана сила в мене,
защото силата ми се обърна в слабост и не остана в мене сила…. И
той ми каза: „О, Данииле, мъжо многовъзлюбени““ Дан. 10: 7, 8, 11
„Този, който четеше сърцето на Даниил, погледна със задоволство
на чистотата на подбудата на Своя слуга – неговото решение да почете Бога.“ ВМ 150
„Даниил беше посветен слуга на Всевишния. Дългият му живот
беше изпълнен с благородни дела на служба за неговия Господар.
Чистотата на неговия характер и непоклатимата му вярност са съизмерими единствено със смиреното му сърце и покаянието му пред
Бога.“ ОЖ 52
„Въпреки че беше човек със страсти като нашите, вдъхновеното
перо го представя като безупречен характер.“ 4СЦ 569
„Никой от апостолите и пророците не е претендирал някога, че е
без грях. Хората, които са живяли най-близо до Бога, хората, които
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по-скоро биха пожертвали живота си, отколкото съзнателно да извършат грях, хората, които Бог е почел с божествена светлина и сила
са изповядвали греховността на своето естество. Те не са уповавали
на плътта, не са претендирали за своя собствена праведност, но напълно са уповавали на праведността на Христос.
Така ще бъде и с всички, които гледат Христос. Колкото по-близо
идваме до Исус и колкото по-ясно виждаме чистотата на Неговия характер, толкова по-ясно ще виждаме огромната греховност на греха
и все по-малко ще сме склонни да величаем себе си. Ще има един
постоянен копнеж на душата към Бога, постоянно ревностно изповядване на греха и смиряване на сърцето пред Него. С всяка следваща стъпка в християнската ни опитност, покаянието ни ще се
задълбочава. Ще знаем, че сме достатъчни единствено в Христос и
ще направим изповедта на апостола своя собствена: „Аз зная, че в
мен (т.е. в плътта ми) не живее нищо добро.“ „Да не бъде да се хваля,
освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез Който светът е
разпнат за мене и аз за света.“ Римл. 7:18; Гал. 6:14“ ДА 561
„Не може да има никакво себевъзвеличаване, никаква самохвална претенция за свобода от греха от страна на онези, които ходят в
сянката на Голготския кръст. Те чувстват, че техният грях е бил този,
който е причинил агонията, съкрушила сърцето на Божия Син и тази
мисъл ще ги води към себесмирение. Тези, които живеят най-близо
до Исус, най-ясно различават неустойчивостта и греховността на
човешкото естество, и тяхната единствена надежда е в заслугите на
един разпънат и възкръснал Спасител.“ ВБ 471
„На онези, които въпреки че са се покаяли се безпокоят за ми-

налите си грехове, които са изкушени да мислят, че може би не са
простени, Христос казва: „Върви, и не съгрешавай повече.“ Вие
сте намерили мир с Бога; чрез Неговата благодат сте навлезли в един
нов живот; „по благодат сте спасени чрез вяра, и това не е от вас самите; това е Божият дар.“ Тогава не позволявайте никакво неверие да
се промъква в душата ви.“ РХ 13. 01.1891
„Христос дойде в този свят да покаже, че чрез получаване на
сила отгоре, човек може да живее неопетнен живот.“ ЗС 25
„Той ни е избрал в Него преди създанието на света да бъдем святи
и без недостатък пред Него в любов.“ Ефес. 1: 4
„Онези, които са Божии синове, ще представят Христос чрез характера си. Делата им ще бъдат поръсени с аромата на безкрайната
нежност, съчувствие, любов и чистота на Божия Син. И колкото попълно умът и тялото се поддадат на Святия Дух, толкова по-силен ще
бъде ароматът от жертвата, която Му принасяме.“ 7АБК 909
„Непрестанната молитва е неразрушимото единство на душата с
Бога, така че животът от Бога изтича в нашия живот; а от нашия живот обратно към Бога се връщат чистота и святост.“ ПХ 98
„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във
вас да желаете и да вършите Неговата добра воля.“ Филип. 2: 13
„За хвала на славата на Своята благодат, в която ни е направил
приети във Възлюбения.“ Ефес. 1: 6
„Когато човек е в приятелство с Бога, онази неотклонна цел, която
съхрани Йосиф и Даниил сред развалата на езическите дворове ще
направи живота му живот на неопетнена чистота. Одеждите на неговия характер ще бъдат без петно.“ ЗС 136
„Животът на Бога в душата е единствената надежда на човека.“
ЗС 115
„Сърцата ни са по естество покварени и ние сами не сме способни
да следваме правилната посока. Само чрез Божията благодат, съединена с най-ревностните усилия от наша страна, можем да спечелим
победата.“ СУ 544
„Никога не можем безопасно да полагаме доверието в себе си, или
да чувстваме, докато още сме на земята, че сме застраховани срещу
изкушението…
Онези, които приемат Христос и в първоначалната си увереност
казват: „Аз съм спокоен“ са в опасност да се доверят на себе си. Те
губят от погледа си собствената си слабост и постоянната си нужда
от божествена помощ.“ ПрХ 155
„Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“
1Кор. 10:12
„Никога не съм се осмелявала да кажа: „Аз съм свята, аз съм безгрешна“, но каквото и да съм мислила, съм се опитвала да върша
Божията воля с цялото си сърце и имам сладкия Божи мир в душата
си.“ 3ИВ 354, 355
Традиция – Всяко порицание на греха е погрешно
Истина – Порицанието на греха е нужно, но не и съденето
на характера
„Проповядвай словото, настоявай, на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай, с пълно дълготърпение и поучаване.“
2Тим. 4:2
„На църквата като организирано тяло Той възлага отговорността
за отделните членове. Църквата има задължението да предупреждава, да наставлява тези, които са в грях, и по възможност да ги възвръща. „Изобличавай, порицавай, увещавай - казва Господ - с голямо
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търпение и непрестанно поучаване“ (2Тим. 4:2). Отнасяйте се вярно
с вършенето на неправда. Предупреждавайте всеки човек, който е в
опасност. Не оставяйте никого да мами себе си. Наричайте греха с
истинското му име. Изявявайте казаното от Бога по отношение на
лъжата, пазенето на съботата, кражбата, идолопоклонството и всяко друго зло. „Които вършат тези работи, няма да наследят Божието царство“ (Гал. 5:21). Ако те упорстват в греха, присъдата, която
произнесете над тях от името на Божието слово, е произнесена и от
Небето. Като избират да грешат, те се отричат от Христос. Църквата
трябва да покаже, че не одобрява техните дела, иначе тя самата
безчести своя Господ. По отношение на греха трябва да казва онова,
което Бог казва за него.“ ЖИ 805, 806
„Ние сме точно толкова отговорни за злините, които бихме
могли да възпрем у другите чрез упражняване на родителски
или пасторски авторитет, сякаш делата са били наши собствени.“ ПП 578
„Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да не
те презира.“ Тит 2: 15
„Изричайте свидетелството така директно, както е записано в Божието слово, със сърце изпълнено с топлото, съживяващо влияние
на Неговия Дух, с пълна нежност, копнеейки за душите, и делото
сред Божия народ ще бъде успешно.“ 1СЦ 383
„Предвестникът на първото Христово идване беше човек, който говореше много прямо. Той изобличаваше греха и наричаше нещата с
истинските им имена. Той положи брадвата при корена на дървото…
В това страшно време, точно преди Христос да дойде втори път,
Божиите верни проповедници трябва да носят още по-директно свидетелство от това, което бе носено от Йоан Кръстител. Пред тях стои
отговорна, важна работа и онези, които говорят ласкателни неща,
Бог не ще признае за Свои пастири. Едно страшно проклятие тегне
върху тях.“ 1СЦ 321
„Извикай силно, не се щади; издигни гласа си като тръба, та изяви
на людете Ми беззаконието им, и… греховете им.“ Исаия 58:1
„Сам Христос не спести нито една дума от истината, но Той я
казваше винаги с любов. В общуването си с хората Той проявяваше
най-голяма тактичнст и внимателна, сърдечна загриженост. Никога
не беше груб, никога без нужда не изговаряше строга дума, никога
не причиняваше ненужна болка на нечия чувствителна душа. Никога не порицаваше остро човешката слабост. Смело изобличаваше
лицемерието, неверието и неправдата, но когато изричаше Своите
поразяващи изобличения, сълзи задавяха гласа му.“ ЖИ 353
„Винаги е унизително да ти посочат грешките. Не правете преживяването по-горчиво чрез ненужна остра критика. Грубата критика
води до обезкуражаване, правейки живота мрачен и нещастен.
Братя мои, нека у вас преобладава по-скоро любовта, отколкото
строгостта. Когато някой провинил се осъзнае грешката си, бъдете
внимателни да не унищожите самоуважението му. Не се стремете
да обиждате и наранявате, но по-скоро да превързвате и лекувате.“
7СЦ 265
„Що се отнася до онези, които упорстват в греха, изобличавайте ги
пред всички, така че останалите да се боят.“ 1Тим. 5: 20 (ревиз. изд.)
„С греха и грешниците в църквата трябва да се справяме навреме,
за да не бъдат заразени и други. Истинността и чистотата изискват да
извършим по-задълбочена работа, за да очистим лагера от Ахановци.

Нека онези, които са на отговорни постове не търпят грях у никой
брат. Покажете му, че той трябва или да изостави греха си, или да
бъде отстранен от църквата.“ 5СЦ 147
„Такава стъпка наистина е тъжна тя и не бива да се предприема,
докато всяко друго средство за поправяне и спасение на грешащия
не пропадне.“ Е 368
„Съденето и изобличаването са две различни неща. Бог е възложил на Своите слуги делото да изобличават с любов онези, които
грешат, но е забранил и отхвърлил безразсъдното съдене, така често
срещано сред изповядващите се за вярващи.“ РХ 29.10.1901
„Има един Законодател, който може да спасява и погубва; кой си
ти, че съдиш брат си?“ Яков 4: 12
„„Не съдете, за да не бъдете съдени.“ Не мислете себе си за
по-добри от другите хора, и не ставайте техен съдия. Тъй като не
можете да видите ясно подбудите, вие не сте способни да съдите
другите.“ ЖИ 314
„Христос ясно учеше, че онези, които упорстват в явен грях, трябва да бъдат отстранени от църквата, но не е поверил на нас делото да
съдим характера и подбудите.“ ПрХ 71
„Този, който ме съди е Господ. Затова не съдете нищо преди Господ да дойде, Който ще осветли скритите дела на тъмнината и ще
изяви помислите на сърцата.“ 1Кор. 4: 4, 5
Традиция – Гневът не е грях
Истината – Праведното негодувание не е грях
„Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.“ Ефес. 4: 26, 27
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„Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен
да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда.“
Яков 1: 19, 20
„Двамата братя излязоха пред множеството, Мойсей – с Божия
жезъл в ръката си. Сега бяха вече възрастни мъже. Дълго бяха търпели бунта и упорството на Израил, но сега, накрая, дори търпението
на Мойсей се предаде. „Слушайте сега, вие бунтовници,“ извика той;
„да ви извадя ли вода от тази канара?“, и вместо да говори на скалата, както Бог му беше заповядал, той я удари два пъти с жезъла.“
ПП 417
„Горчива и дълбоко смиряваща беше незабавно произнесената
присъда.… Те трябваше да умрат с бунтовния Израил преди преминаването на Йордан. Ако Мойсей и Аарон бяха подхранвали чувство
за собствено достойнство, ако се бяха предали на ярост пред лицето
на Божественото предупреждение и изобличение, вината им щеше
да бъде далеч по - голяма. Но те не бяха обвинени в своеволие или
предумишлен грях. Победени бяха от едно внезапно изкушение и
смирението им бе незабавно и сърдечно. Господ прие покаянието
им, но поради вредата, която техният грях причини на народа, Той не
можа да отмени наказанието им.“ ПП 419
„По човешки погледнато Мойсей не бе виновен за голямо престъпление. Грехът му е често срещан. Псалмистът казва, че той „говори несмислено с устните си“ (Пс. 106:33). За човека това може да
изглежда незначително, но щом Бог постъпи така сурово с този грях
на най-верния Си, предпочитан слуга, Той не ще го извини и у други.“ ПП 420
„Вярно е, че има негодувание, което е оправдано дори у последователите на Христос – когато те виждат, че Бог се обезславя и Него-

вата служба се компрометира, когато виждат невинните потиснати,
едно праведно негодувание се поражда в душата.“ ЖИ 310
„Когато Мойсей слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръката си, чу виковете на хората и като приближи, видя идола
и пируващото множество. Обзет от ужас и негодувание, че Бог бе
обезславен и че народът бе разрушил своя тържествен завет с Него,
той хвърли двете каменни плочи на земята и ги строши в подножието
на хълма. Въпреки, че любовта му към Израил беше толкова голяма,
че беше готов да предложи своя живот заради тях, все пак ревността
му за Божията слава го подбуди към гняв, който намери израз в този
акт с такава ужасна значимост. Бог не го укори. Строшаването на
каменните плочи беше просто израз на факта, че Израил беше нарушил завета, който толкова скоро бяха направили с Бога. Това е едно
справедливо негодувание против греха, което избликва от ревността за Божията слава, не от онзи гняв, породен от себелюбие
или наранена амбиция, за който Писанието казва „Гневете се, но
не съгрешавайте.“ Такъв беше гневът на Мойсей.“ СС 100
„Такъв гняв – породен от чувството за морал не е грях. Но тези,
които при всяко предполагаемо предизвикателство се чувстват свободни да се отдават на гняв и негодувание отварят сърцето си за Сатана. Горчивината и враждебността трябва да се премахнат от душата, ако желаем да бъдем в хармония с небето.“ ЖИ 310
„Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв.“ Пр. 15: 1
„Христос се отнася към гнева като към убийство… Докато в сърцето се подхранва омраза, в него няма и една йота от Божията любов.“ НП 235
Хората често казват: „Но Исус се гневеше!“ Исус праведен или
неправеден гняв изпитваше?
„Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен
ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А
те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката.“ Марко 3: 4, 5
„Той смело изобличаваше лицемерието, неверието и неправдата,
но когато произнасяше Своите поразяващи укори, сълзи задавяха
гласа Му . Той плака над Ерусалим, града, който обичаше, който отказа да Го приеме,… но се отнасяше с хората със състрадателна нежност и болка, така дълбока, че съкрушаваше сърцето Му.“ ЖИ 353
„И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и
купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: Писано е: „Домът
ми ще се нарече молитвен дом“ а вие го правите разбойнически вертеп. Мат. 21: 12, 13
„Пред тази картина лицето Му придобива израз на възмущение,
сила и власт. Вниманието на народа е привлечено към Него. Очите на
хората, заети с тяхната несвята търговия, се приковават в лицето Му.
Те не могат да откъснат поглед от този Човек. Чувстват, че Той чете
най-съкровените им мисли и открива скритите им подбуди…
„Чувство на благоговение изпълва събралите се. Сякаш бяха застанали пред Божия съд да отговарят за делата си…. Осанката Му,
внушаваща достойнство, сякаш се издига над тях и Божествена
светлина озарява лицето Му. Той заговаря и ясният Му, звучен
глас - същият, който на планината Синай провъзгласи закона, който
свещениците и управниците нарушаваха - се чува да отеква под сво236 237

довете на храма: „Дигнете ги оттук; не правете бащиния Ми дом дом
на търговия.
„Бавно слизайки по стъпалата и размахвайки бич от върви, събран
при влизането Му в двора, Той заповядва на пазарящите се да отстъпят от преддверията на храма…. С ревност и строгост, които никога
преди това не бе изявявал, Той преобръща масите на среброменителите…. Исус не ги удря с камшика от върви, но в ръката Му този
прост бич изглежда ужасен като огнена сабя…
„Паника обхваща множеството, което чувства покоряващата
сила на Неговата Божественост. Викове на ужас се изтръгват от
стотици пребледнели устни. Дори учениците се разтреперват. Те са
обзети от страхопочитание от думите и от така необичайното поведение на Исус. Спомнят си, че е писано за Него: „Защото ревността
за Твоя дом ме изяде“ (Пс. 69:9).“ ЖИ 157, 158
Традиция – Няма жертва за самоволното съгрешаване
Истина – Няма жертва за самоволното съгрешаване, ако не
се покаем
„Нека държим непоколебимо изповедта на своята вяра; ... Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината,
не остава вече жертва за грехове,но едно страшно очакване на
съд и едно огнено негодувание.“ Евр. 10: 23-27
„Божият гняв не се открива срещу непокаяните грешници само
поради греховете, които са извършили, но защото когато са призовани да се покаят, те избират да продължат да се съпротивляват,
повтаряйки миналите си грехове, въпреки дадената им светлина. Ако
еврейските водачи се бяха покорили на убеждаващата сила на Святия
Дух, щяха да бъдат простени, но те бяха решили да не се поддадат на
влиянието Му. По същия начин грешникът, чрез постоянна съпротива се поставя там, където Святият Дух не може да му влияе.“ ДА 62
„Аз, обаче, говорих на вас, като ставах рано и говорех; но вие не
Ме послушахте. Пратих при вас и всичките Си слуги пророците,
... да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата, ... но вие не приклонихте ухото си и не Ме послушахте.“
Еремия 35: 14, 15
„Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили
от небесния дар, и са станали участници в Святия Дух, и са вкусили
доброто Божие слово и силите на идващия свят, не е възможно да се
обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе
си Божия Син и Го опозоряват.“ Евр. 6: 4- 6
„Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, ревностно ще ме
търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието, и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми, и презряха всичкото
ми изобличение, затова, ще ядат от плодовете на своя си път,и ще се
наситят от своите си измислици.“ Пр. 1: 28 - 31
„Когато Саул се отвърна от изобличението, изпратено от Божия
Свят Дух и постоянстваше в своето упорито себеоправдание, той отхвърли единственото средство, чрез което Бог можеше да действа,
за да го спаси от самия него. Той по своя воля се беше отделил
от Бога. Не можеше да получи божествена помощ или ръководство, докато не се върнеше при Бога чрез изповядване на своя грях.“
ПП 633
„Ако предположите за момент, че Бог ще се отнесе леко с греха, или ще се погрижи за това и ще направи изключения, така че
да продължите да извършвате грях и душата да не понесе никакво

наказание за този начин на живот, това е ужасна заблуда на Сатана.
Всяко самоволно нарушаване на справедливия закон на Йехова излага душата ви на безпрепятствените атаки на Сатана…. Божието
благоволение го няма.“ ЗП 248
„Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме
чули, да не би да го изгубим някога. Защото, ако словото, изговорено
чрез ангели, беше непоколебимо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение“ Евр. 2: 1-3
„Отнесете се пренебрежително към това велико спасение, пазено
преди вас от години, презрете това славно предложение за оправдание чрез кръвта на Христос и освещението чрез очистващата сила на
Святия Дух – и не остава повече жертва за греха, но едно неизбежно
страшно очакване на съда и огнено негодувание. Умолявам ви сега
да се смирите и да престанете с упоритото си съпротивление на светлината и явните доказателства.“ СС 97, 98
„Приклонете ухото си и дойдете при Мене, послушайте, и душата
ви ще живее.“ Исая 55:3
„Бог действа чрез Святия Си Дух да изобличава и да убеждава
грешника, и ако работата на Духа накрая се отхвърли, няма какво повече Бог да направи за душата. Последният източник на божествена милост е бил използван. Престъпникът се е откъснал от
Бога и грехът не разполага с лекарство, с което сам да се излекува.
Няма друга допълнителна сила чрез която Бог може да действа, за да
убеди и обърне грешника. „Оставете го“ Осия 4: 17, е Божествената
заповед. Тогава „не остава вече жертва за грехове, но едно не238 239
избежно страшно очакване на съда и огнено негодувание, което ще
погълне противниците.“ Евр. 10: 26, 27 ПП 405.
„Ако се държите за „аз-а“ си, отказвайки да предадете волята си
на Бог, вие избирате смъртта. За греха, където и да се намира той,
Бог е пояждащ огън. Ако изберете греха и откажете да се отделите
от него, присъствието на Бога, което унищожава греха ще унищожи
и вас.“ МБ 62
„Нека никой не мами себе си, че Бог в своята голяма любов и
милост ще спаси дори онези, които отхвърлят Неговата благодат.
Огромната греховност на греха може да бъде оценена само в светлината на кръста. Когато човеците твърдят, че Бог е твърде добър,
за да отхвърли грешника, нека погледнат към Голгота…. Любовта,
страданието и смъртта на Божия Син – всичко това свидетелства за
ужасната чудовищност на греха и заявява, че няма начин да избягаме
от неговата сила, няма надежда за по-висш живот освен чрез покоряване на душата на Христос.“ ПХ 31, 32
„Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене с цялото си
сърце, с пост, с плач, и с ридание и раздерете сърцето си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа вашия Бог; защото е милостив и
щедър, бавен да се гневи и с велика милост, и разкайва се за злото.“
Йойл 2 :12, 13
Традиция – Кръщението ни спасява
Истина – Кръщението ни спасява, ако възкръснем за нов
живот в Христос
„Кръщението наистина ни спасява (не отстраняването на плътската нечистота, но отговорът на една добра съвест пред Бога), чрез
възкресението на Исус Христос.“ 1Петр. 3: 21
„Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово

за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух.“
Деян. 2: 38
„Покаяният вярващ, който извършва стъпките, изисквани за обръщането, възпоменава чрез кръщението си смъртта, погребението и
възкресението на Христос. Той влиза във водата, подобно на Христовата смърт и погребение и е издигнат от водата подобно на Неговото
възкресение – не за да поеме стария живот на грях, но за да живее
нов живот в Христос Исус.“ 5АБК 1113
„Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него в смърт, тъй щото, както Христос
биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.“ Римл. 6: 2-4
„Затова, ако някой човек е в Христос, той е ново създание; старите
неща преминаха, ето – всички неща станаха нови.“ 2Кор. 5: 17
„Новорождението е рядка опитност в днешно време. Това е причината, поради която в църквата има толкова много неуредици. Много, толкова много, които приемат името на Христос са неосветени
и несвяти. Те са били кръстени, но са били погребани живи. Аз-ът
не е умрял и затова не са възкръснали за нов живот в Христос.“
6АБК 1075
„Благодатта на Христос е тази, която дава живот на душата. Отделено от Христос, кръщението, като всяка друга служба, е безсмислена форма.“ ЖИ 181
„Кръщението може да се повтаря отново и отново, но самото то
няма никаква сила да промени сърцето. Сърцето трябва да бъде свързано с Христовото сърце, волята да бъде потопена в Неговата воля,
умът да стане едно с Неговия ум, мислите да бъдат доведени в Негов
плен.“ РХ 18.09.1900
„Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието
царство.“ Йоан 3: 5
„Павел… дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им:
Приехте ли Святия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже
не сме чули дали има Святи Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те
рекоха: В Йоановото кръщение. А Павел рече: Йоан наистина кръщаваше с кръщението на покаяние, казвайки на людете да вярват в Този,
Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Христос.“ Деян. 19: 1-4
„С дълбок интерес и признателност, с чудна радост, братята слушаха думите на Павел. Чрез вяра те схванаха чудната истина за изкупителната жертва на Христос и Го приеха като свой Спасител. Тогава
бяха кръстени в името на Исус и когато Павел положи ръцете си върху тях, „те приеха също и кръщението на Святия Дух.““ ДА 283
„Мнозина днес са така невежи относно делото на Святия Дух върху сърцето, както бяха онези вярващи в Ефес; и все пак никоя истина
не е по-ясно обяснена в Божието слово… Сам Христос привлича вниманието ни към развитието на растителния свят, като илюстрация на
действието на Святия Дух в поддържането на духовния живот. Сокът
на лозата, идващ от корена се влива в клонките, поддържайки растежа и произвеждайки пъпки и плод. Така и животодаващата сила на
Святия Дух, идваща от Спасителя изпълва душата, обновява подбудите и чувствата и довежда дори мислите в послушание на Божията
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воля, като прави нейния получател способен да принася скъпоценните плодове на святи дела.“ ДА 284
„В опитността на онези обърнати юдеи има още един урок за нас.

Когато те приеха кръщението от ръката на Йоан, те не разбраха напълно мисията на Исус като Един, Който носи греха. Те поддържаха
сериозни заблуди. Но при една по-ясна светлина, те с радост приеха
Христос като свой Изкупител и с тази нова стъпка настъпи промяна
в тяхното посвещение. Когато приеха една по-чиста вяра в живота
им настъпи и съответната промяна. Като знак на тази промяна и като
признаване на вярата им в Христос те бяха кръстени отново в името
на Исус.“ ДА 285
„И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете
си, и призови Неговото име.“ Деян. 22: 16
Традиция – Децата естествено се спасяват, докато станат на
възраст да носят отговорност за себе си
Истина – Децата се спасяват естествено до тази възраст,
само ако родителите им направят чрез вяра живота на Исус свой собствен
„И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като
видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма
да нападне върху вас погубителна язва.“ Изх. 12: 13
„Както кръвта на закланото агне избави домовете на Израил, така
кръвта на Христос трябваше да спаси душите им, но те можеха да
бъдат спасени чрез Христос само когато чрез вяра направеха Неговия живот свой собствен.“ ЖИ 82
„Децата са законната плячка на врага, защото те не са обекти на
благодатта, не са преживели очистващата сила на Исус и злите ангели имат достъп до тях.Някои родители са немарливи и оставят децата
си да действат като малко ги ограничават.Те имат да извършат голяма
работа по този въпрос, като поправят и покоряват своите деца, а след
това ги водят при Бога и измолват Неговото благословение над тях.
Чрез верните, неуморими усилия на родителите и благословението и
благодатта, измолени от Бога над децата, силата на злите ангели ще
бъде сломена и едно освежаващо влияние ще се простира над децата, и силите на тъмнината трябва да отстъпят.
Когато погубващият ангел трябваше да мине през Египет, за да
погуби първородните на хора и животни, заповедта към Израил беше
да съберат децата и семействата в къщите при себе си и след това да
бележат стълбовете на вратите си с кръв, така че погубващият ангел
да отмине жилищата им, и ако не успееха да извършат това, нямаше
да се направи разлика между тях и египтяните.
Погубващият ангел скоро ще се завърне отново, за да погуби не
само първородните, но за да посече „всички – стари и млади, мъже и
жени, и малки деца“, които нямат белега върху себе си. Родители, ако
желаете да спасите децата си, отделете ги от света, пазете ги от компанията на лоши, порочни деца, защото ако ги оставите да дружат с
такива деца, не може да ги спрете да участват в грешните им дела и
да станат покварени. Ваш първостепенен дълг е да бдите над децата
си и да избирате през цялото време подходящото за тях общество.
Учете децата си да ви се покоряват, тогава те ще могат да се покоряват на Божиите заповеди и да се поддават на Неговите изисквания.
Нека не си позволяваме да пренебрегваме да се молим с и за децата
си. Този, Който е казал: „Оставете дечицата и не ги възпирайте да
дойдат при Мен“ ще чуе молитвите ни за тях, и печатът или белегът
на вярващите родители ще покрива децата им, ако са научени във
възпитанието и наставлението на Господа.“ РХ 28.03.1893
„Родителите стоят на мястото на Бога за своите деца и ще трябва
да дават сметка дали са били верни към малките, поверени на техните

грижи. Родители, някои от вас отглеждат деца, които да бъдат посечени от погубващият ангел, ако незабавно не промените поведението
си и не се отнесете вярно към тях. Бог не може да покрие неправда,
дори и в децата. Той не може да обича непокорни деца, които проявяват гняв и не може да ги спаси във време на трудности. Ще оставите
ли децата си да бъдат изгубени поради вашата небрежност? Неверни
родители, тяхната кръв ще бъде върху вас и не е ли несигурно спасението ви, когато кръвта на децата ви е върху вас? – Деца, които биха
могли да бъдат спасени, ако си бяхте заели мястото и бяхте извършили
дълга си така, както едни верни родители трябва да го направят….“
„Децата са оставени да растат сами, вместо да бъдат възпитавани.
За бедните малки деца се мисли, че не разбират от поправяне, когато
са на 10-12 месеца и те започват да проявяват упорство, когато са
още много малки.“ РХ 28.03.1893
„Някои родители позволяват Сатана да контролира децата им и
те не са възпирани, но им се позволява да бъдат с лоши нрави, невъздържани, егоисти и непокорни. Ако тези деца трябва да умрат, те
няма да бъдат взети в небето. Начинът на действие на родителите
определя бъдещото благополучие на техните деца. Ако им позволяват да бъдат непокорни и невъздържани, те позволяват на Сатана да
поеме контрола над тях и да действа чрез тях както пожелае Негово
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Сатанинско величество. И тези деца, никога ненаучени на послушание и на прекрасни черти на характера, няма да бъдат взети в небето,
защото в тях ще се прояви същият нрав и разположение.“ 3ИВ 315
„Не можете да отгледате децата си както бихте желали без божествена помощ, защото падналото естество на Адам винаги се
бори за надмощие.“ АД 205
„Резултатът от яденето на дървото за познаване доброто и злото се проявява в живота на всеки човек. В неговото естество има
склонност към зло, една сила, срещу която ако не му се помогне,
не може да устои. За да противостои на нея,… той може да намери помощ само в една Сила. Тази сила е Христос.“ В 29
„Родителите имат по-сериозна отговорност, отколкото си представят. Наследството на техните деца е наследство на грях. Грехът ги е
отделил от Бога. Исус даде живота Си, за да възстанови разкъсаните
връзки с Бога. Що се отнася до първия Адам, хората не получават
от него нищо, освен вина и смъртна присъда. Но Христос стъпва
на Земята и минава през мястото, където падна Адам, понасяйки всяко изпитание заради човека. Той изкупва позорния провал и падение
на Адам, като излиза от изпитанието неопетнен. Това поставя човека в благоприятна позиция пред Бога. Поставя го там, където
чрез приемане на Христос за свой Спасител, той става участник
в божественото естество. Така се свързва с Бога и с Христос.“
Пис. 868, 1899 (виж ДВ 475, 6АБК 1074)
„Родители, помогнете на своите деца. Събудете се от летаргията,
която ви е обзела. Бдете непрестанно, за да спрете потока и да противостоите на натиска на злото, което Сатана упражнява върху децата
ви. Децата не могат да направят това сами, но родителите могат да
постигнат много. Чрез ревностна молитва и жива вяра могат да бъдат
спечелени големи победи.“ 1СЦ 397
„Сутрин и вечер небесната вселена наблюдава всяко семейство,
което се моли и ангелът с тамяна, представящ кръвта на завета, намира достъп при Бога.“ 7АБК 971

„Нека майките отидат при Исус със своите проблем. Те ще намерят благодат, достатъчна да им помогне в работата с техните деца.
Вратите са отворени за всяка майка, която полага бремето си при
нозете на Спасителя. Този, който казва :“Оставете малките деца да
дойдат при Мен и не им забранявайте“ все още кани майките да доведат своите малки да ги благослови. Дори бебето в обятията на своята майка може да пребъдва под сянката на Всемогъщия чрез вярата
на молещата се майка. Йоан Кръстител бе изпълнен със Святия Дух
от рождението си. Ако живеем в тясно приятелство с Бога, ние
също можем да очакваме Божият Дух да оформи нашите малки,
дори от най-ранната им възраст.“ ЖИ 512
Традиция – Само 144000 трябва напълно да победят и да бъдат съвършени
Истина – Всички трябва да победят и да притежават морално съвършенство
Разсъждавайки за съвършенството, за което се смята че се
изисква само за сто и четиридесет и четирите хиляди, мнозина изповядващи се за християни остават в хладко състояние, защото
мислят, че от тях не се изискват същите духовни стандарти.
В следващите страници ще разгледаме какво е нужно.

Без святост никой човек няма да види Бога
„Търсете мир с всички и святост, без която никой човек няма да
види Господа.“ Евр. 12: 14
„Ние очакваме онази блажена надежда и славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Може да не сме живи,
когато Христос дойде в сила и голяма слава, защото всички сме
подвластни на смъртта по едно или друго време, но ако сме праведни, в хармония с Божия закон, ние ще отговорим на гласа, който ще
призове Божиите люде гробовете им и ще излезем, за да получим
безсмъртие. Само благословените и святите са тези, които ще бъдат
готови за първото възкресение, защото когато Христос дойде, Той
няма да променя характера… Божието слово заявява, че трябва да
бъдем намерени без петно или бръчка или друго такова нещо.“
ЗВ 09.02.1891
„Христос дойде на тази земя и живя живот на съвършено послушание, за да могат мъжете и жените чрез Неговата благодат да
живеят също живот на съвършено послушание. Това е необходимо
за тяхното спасение. Без святост никой човек не може да види
Господа.“ РХ 15.03.1906
„Святостта, която Божието слово заявява, че човек трябва да
има преди да може да бъде спасен, е резултат от действието на Божествената благодат, когато той смирено се поддаде на дисциплината и ограничаващите влияния на Духа на истината.“ ДА 531
„Господ изобличава и поправя хората, които изповядват, че пазят
Неговия закон. Той посочва греховете им и излага открито неправ244 245
дата им, защото желае да отдели всеки грях и порочност от тях, за
да могат да усъвършенстват святостта в страх от Него и да бъдат
подготвени да умрат в Господа или да бъдат преселени в небето.
Бог ги укорява, изобличава, поправя, за да могат да бъдат пречистени, осветени, възвисени и накрая въздигнати до Неговия трон…
Бог няма да приеме нищо освен чистота и святост; едно петно,
една бръчка, един дефект в характера завинаги ще ги лиши от небе-

то с всичката му слава и съкровища.“ 2СЦ 453
„Всички имат достатъчно светлина, за да видят своите грехове и
заблуди, ако желаят да го направят и искрено искат да ги изоставят и
да усъвършенстват святостта в страх от Господа. Бог е твърде чист,
за да гледа греха. Грехът е еднакво тежък в Неговите очи, независимо от случая. Никакво изключение няма да бъде направено от безпристрастния Бог.“ РХ 05.05.1885
„Какво изисква Господ от Своето изкупено с кръв наследство? –
Освещението на цялото същество – чистота като чистотата на Христос, съвършено съобразяване с волята на Бога… В святия град не
може да влезе нищо, което осквернява или лъже.“ СД 348
„Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце.“
Пс. 24: 3-5
„Единственият характер, който е ценен в очите на Бога е характерът, освободен от всяко петно на егоизъм.“ ЗВ 24.09.1894
„Никой не е всесилен, но всички могат да очистят себе си от нечистотата на плътта и духа, усъвършенствайки святостта в страха от
Господа. Бог изисква всяка душа да бъде чиста и свята. Ние имаме
унаследени склонности към грях. Това е част от аз-а, която никой
няма нужда да носи със себе си. Слабост на човешката природа
е да гали егоизма, тъй като той е естествена черта на характера.
Но ако не се отхвърли всичкият егоизъм, ако не се разпъне аз-ът,
никога не можем да бъдем святи, както Бог е свят.“ ВЖ 140“
„Когато Христос дойде, нашите нечисти тела ще бъдат променени и направени като Неговото славно тяло, но нечистият характер
няма да бъде направен свят тогава. Преобразуването на характера
трябва да стане преди Неговото идване. Нашите характери трябва
да бъдат чисти и святи, трябва да имаме ума на Христос, за да
може Той с удоволетворение да гледа Своя образ, отразен върху нашите души.“ РХ 01.09.1885
„Работете докато е ден, защото идва нощ, когато никой не може да
работи. Скоро ще бъде издадена заповедта: „Който е свят, да бъде и
занапред свят, и който е нечист, да бъде и занапред нечист.“ Съдбата
на всички ще бъде решена. Неколцина, да, само неколцина от големия брой хора, които населяват земята ще бъдат спасени за вечен
живот, докато масите, които не са усъвършенствали душите си в
покоряване на истината ще бъдат определени за втората смърт.“
2СЦ 401
„Когато Христос дойде, Той взема онези, които са очистили душите си чрез послушание на истината…. Това смъртното ще се облече в безсмъртие и тези тленни тела, подчинени на болести ще бъдат
променени от смъртни в безсмъртни. Тогава ще бъдем надарени с
по-висше естество. Телата на всички, които очистват душите си
чрез послушание на истината ще бъдат прославени.“ 3ИВ 427

Всички ще бъдат прославени заедно
„Същата сила, която възкреси Христос от смъртта, ще възкреси
Неговата църква и ще я прослави заедно с Христос като Негова невяста, … Победата на спящите светии ще бъде славна в утрото
на възкресението.“ 1ИВ 305
„Живите праведни се изменят „в един миг, в мигването на око.“
При гласа на Бога те бяха прославени; сега са направени безсмъртни
и заедно с възкресените светии са взети да посрещнат Господа във

въздуха.“ ВБ 644
„Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.“ 1Сол. 4: 15
„Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им,
пак не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат в съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо подобро.“ Евр. 11: 39, 40
„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при
глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред после ние, които сме останали живи, ще бъдем
грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“ 1Сол. 4: 16, 17
„Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да ви
намери в мир, без петно и безупречни.“ 2Петр. 3: 14
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Всички спасени са невястата и всички трябва да са
облечени със сватбената дреха и да имат името
на Бога на челата си
„Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я
освети и очисти с водно умиване чрез словото, за да я представи
на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова
нещо, но да бъде свята и непорочна.“ Ефес. 5: 25-27
„Църквата е невястата, жената на Агнето. Всеки истински вярващ е част от Христовото тяло.“ 7АБК 985
„Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото
дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на
нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е
праведните дела на светиите.“ Откр. 19: 7, 8
„Чрез Своето съвършено послушание, Той направи възможно всяко човешко същество да се покорява на Божиите заповеди. Когато се
предадем на Христос, сърцето се свързва с Неговото сърце, волята
се слива с Неговата воля, умът става едно с Неговия ум, мислите са
доведени в Негов плен, ние живеем Неговия живот. Ето какво означава да бъдем облечени с дрехата на Неговата праведност.“ ПрХ 312
„Единствената надежда на всеки човек е в Исус Христос, Който
донесе дрехата на Своята праведност, за да облече с нея грешника,
който желае да съблече мръсните си дрипи. Има толкова много, които
стискат своите мръсни дрехи, които Христос е готов да отнеме, които
избират петната и белезите на греха пред чистата дреха на Христовата праведност. Чистите и святи одежди не са приготвени, за да бъдат
облечени от когото и да било след като влезе през портите на града.
Всички, които влизат, ще са облечени с дрехата на Христовата
праведност и името на Бога ще се вижда на челата им. Това име е
символ, който апостолът вижда във видение и показва предаването
на ума на разумно и вярно послушание на всички Божии заповеди.
Няма да има никакво покриване на грехове и грешки, за да се скрие
уродливостта на характера, няма да има наполовина изпрани дрехи;
но всички ще бъдат чисти и без петно.“ МИ 18.08.1886
„Бог изисква съвършенство от Своите деца. Неговият закон
е отражение на Неговия характер и е образец за всеки характер.
Този необхватен стандарт е представен на всички, за да няма грешка по отношение на това, от какви хора Бог ще състави царството

Си. Животът на Христос на земята беше един съвършен израз на
Божия закон, и когато онези, които претендират, че са Божии деца
станат христоподобни по характер, те ще бъдат послушни на Божиите заповеди. Тогава Господ може да им се довери да бъдат част
от тези, които ще съставляват небесното семейство. Облечени в
славната одежда на Христовата праведност, те имат право да се
присъединят към омитото в кръвта множество.“ ПрХ 315

Всички трябва да бъдат омити в източника,
отворен за нечистота
„ В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота.“ Зах. 13: 1
„Когато войникът прободе страната на Исус, когато Той висеше
на кръста, от там потекоха два различни потока, единият от кръв,
другият от вода. Кръвта беше предназначена да измие греховете на
онези, които щяха да повярват в Неговото име, а водата представяше
онази жива вода, която се придобива от Исус, за да даде живот на
вярващия.“ РП 209
„За грешника е приготвено едно лекарство. Отворен е извор за
нечистота, …Исус ни привлича при Себе Си чрез действието на Божествения Дух и чрез вяра в Неговата кръв ние се очистваме от греха, защото кръвта на Исус Христос, Неговия Син ни очиства от всеки
грях.“ „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни
прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ РХ 01.03.1892
„Христос може да спаси съвършено всички, които идват при Него
с вяра. Той ще ги очисти от всяка нечистота, ако Му позволят. Но
ако се държат за греховете си, не е възможно да бъдат спасени, защото Христовата праведност не покрива грях, за който не сме се покаяли.“ 7АБК 931
„Дрехата на вашия характер трябва да се пере докато стане без
петно, в източника, отворен за нечистота,. Моралната ви стойност
ще бъде претеглена на везните в светилището, и ако се намерите недостатъчни, вие ще претърпите вечна загуба….
Ако не сте отхвърлили своята завист, ревност, омразата си един
към друг, не можете да влезете в Божието царство. Вие просто ще
носите със себе си същото разположение; но в света, който идва няма
нищо подобно. Там няма да съществува нищо, освен любов, радост
и хармония.“ 3ИВ 155

Всички трябва да се срещнат със Съдията лице в лице
„Всяка личност има да спаси или да изгуби една душа. Всеки
има случай пред подсъдимата скамейка на Бога. Всеки трябва да
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се срещне със Съдията лице в лице. Колко важно е тогава всеки
ум да размишлява често върху тържествената сцена, когато съдът ще
заседава и книгите ще се отворят.“ ВБ 488
„Тогава тайните грехове ще бъдат открити пред погледа на всички.
Подбудите и намеренията, които са били скрити в тъмните кътчета
на сърцето ще бъдат разкрити.“ РХ 01.01.1884
„Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито скрито, което не ще се узнае и не ще излезе на яве.“ Лука 8:17
„Сега можете да затворите книгата на вашия живот, за да избегнете изповядването на греховете си, но когато съдът ще заседава и
книгите ще се отворят, няма да можете да ги затворите. Записващият ангел е засвидетелствал това, което е вярно. Всичко, което сте се
опитвали да скриете и да забравите е записано и ще бъде прочете-

но пред вас, когато е твърде късно неправдите да бъдат поправени.“
РХ 16.12.1890
„Това, което направим от себе си през благодатното време, такива
трябва да останем през цялата вечност. Смъртта причинява развала
на тялото, но не извършва никаква промяна в характера. Идването на Христос не променя характерите ни, то само ги запечатва
завинаги без каквато и да било промяна.“ 5СЦ 466
„Когато гласът на Бога събуди мъртвите, човек ще стане от гроба
със същите апетити и страсти, със същите неща, които харесва
или не харесва, които е подхранвал през живота си. Бог не прави
никакво чудо да пресътвори човек, който не е пожелал да бъде пресътворен, когато му е била предоставена всяка възможност и способност за това.“ ПрХ 270
„Всички, които биха имената им да бъдат запазени в книгата на
живота, трябва сега – в малкото дни, които им остават от тяхното
благодатно време, да натъжат душите си пред Бога със скръб за греха и истинско покаяние. Трябва да има дълбоко, вярно изпитване
на сърцето. Лекият, безгрижен дух, на който са се отдавали толкова
много изповядващи се за християни трябва да бъде изоставен. Има
сериозна борба пред всички, които желаят да подчинят лошите наклонности, които се борят за надмощие. Работата на подготовка е
лично дело. Ние не се очистваме групово. Чистотата и посвещението на един не компенсират липсата на тези качества у друг. Макар,
че всички народи трябва да минат на съд пред Бога, Той въпреки
това ще разгледа случая на всяка личност така внимателно и щателно, сякаш на земята не съществува друг човек. Всеки един трябва
да бъде опитан и намерен без петно или бръчка, или друго такова
нещо.“ ВБ 490

Всички трябва да имат морално съвършенство
„Морално съвършенство се изисква от всички. Никога не бива
да занижаваме стандарта на праведността, за да даваме възможност
на унаследените и придобитите склонности да вършат грях. Имаме нужда да разберем, че несъвършенството на характера е грях.
Всички добродетели живеят в Бога като хармонично цяло и всеки,
който приеме Христос като личен Спасител има привилегията да
притежава тези качества.“ ПрХ 330
„Морално и духовно съвършенство чрез благодатта и силата
на Христос е обещано на всички.“ ДА 478
„И тъй, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе
си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенстваме светостта в страха от Бога.“ 2Кор. 7: 1
„Дори мислите трябва да бъдат доведени в послушание на Божията воля, а чувствата – под контрола на разума и религията. Въображението не ни е дадено, за да му позволяваме да се разпалва и да
върши каквото пожелае, без каквото и да било усилие за обуздаване
и дисциплина. Ако мислите са грешни, и чувствата ще бъдат грешни;
а мислите и чувствата, взети заедно, съставят моралния характер.“ 5СЦ 310
„Духовният и моралният характер е този, който е ценен в очите
на Небето и той ще оцелее след гроба и ще бъде прославен с безсмъртие за безкрайните векове на вечността.“ 1ИВ 259

Всички трябва да са преживели опитността
на новорождението
„Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от

вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта
е плът, а роденото от Духа е дух.Не се чуди, че ти рекох: Трябва да
се родите отново.“ Йоан 3: 5-7
„Без новорождение чрез вяра в Неговата кръв, няма прощение
на греховете, нито вечен живот за която и да е погиваща душа.“
ПрХ 113
„Новорождението е единственият път, по който можем да влезем в Божия град. Той е тесен и портата, през която влизаме е стеснена, но по него ние трябва да водим мъже, жени и деца, като ги
учим, че за да бъдат спасени, трябва да имат ново сърце и нов
дух. Старите унаследени черти на характера трябва да бъдат победени. Естествените желания на душата трябва да бъдат променени.
Всяка измама, всяко преиначаване на истината, всяко лошо говорене
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трябва да бъдат изоставени. Трябва да се живее новият живот, който
прави мъжете и жените христоподобни.“ 9СЦ 23
„Съблечете старото си естество, което принадлежи на предишния
ви начин на живот и е покварено чрез измамните страсти и се обновете в духа на своя ум, и се облечете в новото естество, сътворено
по образа на Бога в истинска праведност и святост.“ Ефес. 4: 22–24
(ревиз. изд.)
„Онези, които приемат Спасителя стават синове на Бога. Те са Негови духовни деца, родени отново, обновени в праведност и истинска святост. Техните умове са променени.“ ЗВ 17.12.1902
„Това, което е било осъдително но в характера е изчистено от душата чрез любовта на Исус. Всичкият егоизъм е премахнт, всичката
завист и лошо говорене са изкоренени и една радикална промяна е
извършена в сърцето.“ РХ 22.07.1890
„Истинското обръщане е радикална промяна. Самата посока на
мислене и склонността на сърцето трябва да се обърнат и животът да
стане отново нов в Христос.“ 4СЦ 17
„Мнозина, които са приели теорията на истината, нямат истинско
обръщане. Знам какво говоря. Малцина са, които изпитват истинска скръб за греха, които имат дълбоко, остро убеждение за греховността на необновеното естество. Каменното сърце не е сменено със
сърце от плът. Малцина желаят да паднат върху Скалата и да се
разбият.
Без значение кои сте или какъв е бил животът ви, вие можете да
бъдете спасени само по начина, определен от Бога. Трябва да се покаете, трябва да паднете безпомощни върху Скалата – Исус Христос.
Трябва да почувствате нуждата си от лекар, от единственото лекарство за греха – кръвта на Христос. Това лекарство може да бъде осигурено само чрез покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус
Христос. Ето работата, която трябва да започнат мнозина, въпреки,
че претендират, че са християни и дори служители на Христос.“ 5СЦ
218, 219
„Голямото бреме на всяка душа трябва да бъде: Обновено ли е
сърцето ми? Преобразена ли е душата ми? Простени ли са греховете
ми чрез вяра в Христос? Роден ли съм отново?“ 2ИВ 117
„Новорождението е рядка опитност в днешно време. Това е
причината, поради която в църквата има толкова много неуредици.
Много, толкова много, които приемат името на Христос са неосветени и несвяти. Те са били кръстени, но са били погребани живи.
Аз-ът не е умрял и затова не са възкръснали за нов живот в Христос.“

6АБК 1075
„Нека Господ ни помогне да умрем за аз-а и да се родим отново,
да може Христос да живее в нас – един жив, действен принцип, една
сила, която ще ни пази святи.“ 9СЦ 188

Всички трябва да имат Христос в себе си –
Надеждата на славата
„Сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега
се откри на Неговите светии на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч,
Христос във вас, надеждата на славата.“ Колос. 1: 26, 27
„Христос стана една плът с нас, за да можем ние да станем един
дух с Него. Именно чрез това единение ще можем да излезем от
гроба не само като изява на Христовата сила, но защото чрез вяра
Неговият живот е станал наш. Онези, които виждат Христос в Неговия истински характер и Го приемат в сърцето си, имат вечен живот.
Чрез Духа Христос обитава в нас и Духът на Бога, приет в сърцето
чрез вяра, е началото на вечния живот.“ ЖИ 388
„Ако днес сте в правилни отношения с Бога, вие сте готови,
ако Христос дойде днес. Това, от което се нуждаем е Христос,
изобразен вътре в нас – надеждата на славата.
Приготвяте ли се лично всеки ден, за да се присъедините към
небесното семейство? Свадливи ли сте тук? Критични ли сте към
своето семейство тук? Ако сте такива, ще намирате грешки в тях и
в небето. Вашият характер се изпитва и доказва в този живот – дали
ще бъдете мирен поданик на Божието царство в небето.“ НМ 227
„Всички трябва да придобият за себе си една жива опитност;
те трябва да имат Христос, скрит в сърцето. Неговият Дух да контролира чувствата, в противен случай – тяхната изповед на вяра не
струва нищо и състоянието им ще бъде дори по-лошо, отколкото ако
никога не бяха чули истината.“ 5СЦ 619

Всички трябва да имат Христовия ум
„ Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, Който… стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ Филип. 2: 5-8
„Исус стана човек, за да може да посредничи между човека и
Бога…. За да може да върне на човека първоначалния ум, който
той загуби в Едем…. Непослушанието не е в хармония с естеството,
което Бог даде на човека в Едем.“ 7АБК 926
„Каква победа се печели, когато плътският живот престане и
започне духовният.“ РХ 02.12.1875
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„Плътското сърце, което „не е подчинено на Божия закон, нито
пък може“, е направено духовно и възкликва заедно с Христос:
„Наслаждавам се да върша Твоята воля, о, Боже; да, законът Ти е
вътре в сърцето ми.“
Има много, които казват, че вярват в Христос, но вярват ли наистина? Имат ли те духовния ум, ума на Христос, който се наслаждава
в закона на Бога?“ ЗВ 24.11.1887
„Да бъдеш християнин не означава само да вземеш името на
Христос, но да имаш ума на Христос, да се покоряваш на волята на
Бога във всяко нещо.“ ЗП 174

Всички трябва да бъдат спасени от греха, не в греха
„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще
спаси людете Си от греховете им.“ Мат. 1: 21

„През всички епохи и във всички народи онези, които вярват,
че Исус може и ще ги спаси от греха лично, са Божиите избрани;
те са Неговото специално съкровище. Те се покоряват на Неговия
призив и излизат от света, и се отделят от всяка нечиста мисъл и
несвята практика….
Тъжен е фактът, че голямата част от изповядващите се за Божи
народ са нямали вяра в Христос като техен личен Спасител.“
РХ 01.08.1893
„Исус дойде не да спаси човеците в греховете им, но от греховете им. „Грехът е престъпване на закона“ и ако не успяваме да се
покоряваме на закона, не приемаме нашия Спасител. Единствената
надежда за спасение, която имаме е чрез Христос. Ако Неговият Дух
пребъдва в сърцето, грехът не може да живее там.“ РХ 16.03.1886
„И знаете, че Той се яви да отнеме нашите грехове. В Него
няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. Дечица, никой да не
ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е
праведен. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало
съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.“
1Йоан 3:5, 8
„Христос винаги отделя каещата се душа от греха. Той дойде
да съсипе делата на дявола и е осигурил Святия Дух да бъде даден на
всяка каеща се душа, за да я пази от съгрешаване.“ ЖИ 311
„Този, който няма достатъчно вяра в Христос да вярва, че Той
може да го пази от съгрешаване, няма вярата, която щему даде
вход за царството на Бога.“ РХ 10.03.1904
„Чрез изкушенията на Сатана, членовете на цялата човешка раса
са станали престъпници на Божия закон, но чрез жертвата на Неговия Син се отваря път, по който могат да се върнат при Бога. Чрез
благодатта на Христос, те могат да станат способни да се покоряват
на закона на Отец. Така във всяка епоха, всред отстъпничество и
бунт, Бог събира един народ, който Му е верен – народ, „в чието
сърце е Неговият закон.““ ПП 338

Всички трябва да преживеят истинско покаяние,
обръщане и прощение на греховете
„Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.“
2Кор. 7: 9, 10
„Истинското покаяние прави човека способен да понесе сам вината си и да я признае без измама и лицемерие.“ ПХ 40
“Онези, които не са смирили душите си пред Бога така, че да признаят своята вина, още не са изпълнили първото условие, за да бъдат
приети от Него. Ако не сме преживели онова покаяние, за „което
няма разкайване“, и не сме изповядали греховете си с истинско душевно смирение и съкрушен дух, ако не сме намразили собствената си порочност и не сме се отвратили от нея, всъщност никога не
сме търсили истински прощение на греховете си. А ако никога не
сме потърсили това прощение, никога не ще намерим и Божия мир.
Единствената причина, поради която не сме получили прощение на
миналите грехове е, че не желаем да смирим сърцата си и да се съобразим с условията, които Словото на истината поставя.“ ПХ 37
„Има ужасна липса на истинско обръщане сред нас. Ние не полагаме лични усилия, за да могат душите да получат истинско познание за това, в какво се състои покаянието, вярата и прощението на

греховете…. Те не са получили опитност чрез лична връзка с Бога
и истинско познание за това какво представлява християнският характер; затова се кръщават мнозина, които не са годни за тази свята
наредба, а са се срастнали с аз-а и света. Те не са видяли Христос,
нито са Го приели чрез вяра.“ РХ 04.02.1890

Всички трябва да се покаят за себе си и да помогнат на
другите да се покаят
„Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви.“
Деян. 3: 19
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„Аз не мога да се приготвя вместо вас. Не мога да се покая вместо вас. Това е работа между Бога и вашата душа. Ако сте с омърсено
сърце, вие трябва да отидете при Този, Който може да ви очисти от
всяка неправда. Вие трябва да търсите Бога. Вие трябва да очистите
храма на душата си, ако желаете благословенията на Отец да почиват
върху вас.
Ние не можем да се благословим един друг. Моята вяра не
може да спаси вас, нито вашата вяра може да e от полза за моето спасение. Въпреки, че Ной, Данаил и Йов бяха на земята, те не
можаха да спасят нито син, нито дъщеря чрез своята праведност; можаха да спасят само своите собствени души. Трябва сега да търсим
Бога за Неговата прощаваща благодат.“ ЗВ 10.06.1889
„Ангелът каза: „Да бъдеш в изправни отношения с Бога е лична
работа.“ Делото е между Бог и вашите собствени души.“ 1СЦ 145
„Мои братя и сестри, пригответе пътя, за да можете да дойдете
при Бога и да бъдете простени. Извършете своята част в делото на
изповедта. Не греха на брат ви е този, който трябва да изповядате,
а вашия собствен. Като вършите това, вие правите прави пътеките
за неговите нозе и смекчен и смирен, той ще падне върху Скалата и
ще се разбие.“ РХ 08.04.1902
„Когато виждаме души, отделени от Христос, трябва да се поставяме на тяхно място и заради тях да изпитаме покаяние пред Бога
и да не си даваме покой, докато не ги доведем до покаяние. Ако
правим всичко, което можем за тях, и те, въпреки това не се покаят,
грехът лежи при тяхната врата, но ние все още трябва с наскърбено сърце, поради състоянието им, да им показваме как да се покаят,
като се опитваме стъпка по стъпка да ги водим към Исус Христос.“
7АБК 960

Всички трябва да отворят сърдечната си врата и да се
очистят от всеки грях
„Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
Откр. 3: 20
„Исус ни кани да приемем Неговото присъствие; ние трябва да
отворим вратата на сърцето си и да Го пуснем да влезе. Но Той няма
да сподели едно разделено сърце. Ако то се предоставя в служба
на Мамона, ако го изпълват егоизъм и гордост, няма да има място за
небесния Гост. Той няма да направи Своето обиталище в нас, докато душевният ни храм не бъде изпразнен и изчистен. Въпреки
това, не е нужно да се проваляме в християнския живот. Исус чака да
извърши голямо дело за нас, и цялото небе се интересува от нашето
спасение.“ НП 55
„Ако Го помолим, Господ ще ни даде Святия Дух, за да изчисти
обиталището на душата, защото във всяка стая от Божия храм трябва

да се влезе и да се изчисти.“ РХ 10.09.1895
„Смирете себе си пред Бога и положете ревностно усилие да изпразните храма на душата от всичкия боклук – всяка завист, всяка
ревност, всяко подозрение, всяко критикуване.“ 5СЦ 163
„Нито едно кътче или ъгълче на душата не бива да бъде скривалище за егоизма.“ 8СЦ 139
„Когато човек напълно се изпразни от аз-а, когато всеки лъжлив бог е изхвърлен от душата, вакуумът се запълва с влиянието на
Христовия Дух. Такъв човек има вярата, която очиства душата от
оскверняване. Той е в единство с Духа и мисли за нещата на Духа.
Няма никаква увереност в себе си. Христос е всичко и във всичко.“
СE 287
„Ако Христос пребъдва в сърцето, Той ще бъде във всичките ни
мисли …. Той ще изпълва всички кътчета на душата.“ НМ 163
„Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя
между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат
люде“. И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим
себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като усъвършенстваме
светостта в страха от Бога.“ 2Кор. 6: 16, 7:1

Всички трябва да се справят с проблема за греха
до дъното на сърцето си
„Търсете мир с всички и онази святост, без която никой няма да
види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви
смущава, и мнозинството да се зарази от него;“ Евр. 12: 14, 15
„Делото на възстановяването никога не може да бъде пълно, докато не се достигнат корените на злото. Отново и отново издънките са
били рязани, докато горчивият корен е оставен да расте и да заразява мнозина; трябва обаче да се достигне до самата дълбочина на
скритото зло; моралните сетива трябва да бъдат разгледани отново
и отново в светлината на божественото присъствие. Всекидневният
живот ще свидетелства дали делото е истинско или не.“ 5АБК 1152
„Това, което Сатана засажда в сърцето – завист, ревност, зли помисли, лошо говорене, нетърпение, предразсъдъци, себелюбие, по256 257
желание и суетност – трябва да бъде изкоренено. Ако на тези лоши
неща бъде позволено да останат в душата, те ще принесат плодове,
които ще покварят мнозина. О, колко много отглеждат отровни растения, които убиват скъпоценните плодове на любовта и омърсяват
душата.“ MД 179
„Сатана триумфира, когато чува изповядващият се за последовател
на Христос да извинява дефектите на своя характер. Грях, за който
не сме се покаяли и който не сме изповядали никога не може да бъде
изтрит от книгите на Божия доклад. Чрез вярно, пълно изповядване
на греха, сърцето се очиства от своята морална нечистота. Трябва
да се изоставят греховете, за които Господ ни е изобличил, преди
душата да може да застане оправдана пред Бога.“ ЗВ 13.12.1899
„Гордост, амбиция, измама, трябва да бъдат изчистени от сърцето.. При мнозина тези лоши черти са отчасти покорени, но не са
напълно изкоренени от сърцето. При благоприятни обстоятелства,
те се проявяват отново и се превръщат в бунт против Бога. Тук се
крие голяма опасност. Да жалим един грях, означава да подхранваме
враг, който само чака момент, в който не сме будни, за да причини
унищожението ни.“ 5СЦ 174, 175

„Изкоренете от сърцето си всичко, което има омърсяващ характер. Изтръгнете всеки горчив корен, да не би други да бъдат заразени
от зловредното му влияние. Не позволявайте на нито едно отровно
растение да остане в почвата на вашето сърце. Изкоренете го в този
час и засадете на негово място растението на любовта. Нека Исус
бъде съхраняван в храма на душата.“ НП 181

Трябва също всички да очистят сърцето си от скритите
тайни грехове
„Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и остави ще намери милост.“ Пр. 28: 13
„Когато предадем пътя си на Господа, трябва да изследваме сърцето си, отхвърляйки всяко зло, за да може Христос да го изпълни
със Своята праведност. Трябва да търсим Господа в молитва, като
започваме всяка своя молба с покаяние за греха.“ ЗП 290
„С пост и гореща молитва, с дълбоко изследване на сърцето, със
смирено себеизпитване разкрийте душата си пред Бога.“ 2СЦ 158
„Изповядващите се за религиозни не желаят сериозно да се себеизпитат, за да видят дали са във вярата, и тъжен е фактът, че мнозина
се облягат на една фалшива надежда.“ 1СЦ 188
„„Неосветеното сърце е измамливо повече от всичко и безнадеждно греховно.“ Беше ми показано, че мнозина, които нямат и лъч
светлина от Исус, се ласкаят, че са добри християни. Те нямат жива,
лична опитност в осветения живот.“ 3СЦ 253
„Един-единствен лъч от Божията слава, един проблясък от Христовата чистота прави да изпъкне болезнено всяко петно на осквернение и оголва уродливостта и дефектите на човешкия характер; прави
очевидни несвятите желания, неверността на сърцето, нечистотата
на устните. Делата на невярност от страна на грешника, който не
признава Божия закон, биват ясно изложени пред неговото духовно
зрение и духът му бива поразен и сломен под влиянието на изпитващия Божи Дух. Той се отвращава от себе си, като вижда чистия и
неопетнен характер на Христос.“ ПХ 29
„Законът прониква до мислите и намеренията на сърцето. Той изкарва наяве тъмните страсти, на които тайно сме се отдавали, всяка
ревност, завист, кражба, убийство, злоба, амбиция и зло, които се
спотайват, скрити от очите на човеците. Колко често човеците превъзнасят онези, в чиито сърца има тъмни неща, които, поради липса
на възможност да се проявят, остават скрити. Но Божият закон отбелязва всяко скрито зло.“ ЗВ 03.11.1890
„Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито нещо
скрито, което не ще се узнае и не ще излезе наяве.“ Лука 8: 17
„Всички ваши действия, колкото и тайни да мислите че са, са открити пред небесния ви Баща. Нищо не е скрито, нищо не е забулено. Всички ваши действия и мотивите, които са ги подбудили са
открити пред Неговия поглед.“ 3СЦ 82
„Божието око не заспива. Той знае всеки грях, който е скрит от
очите на смъртните човеци. Виновните знаят точно кои грехове да
изповядат, за да могат душите им да бъдат чисти пред Бога. Сега
Исус им дава възможност да изповядат греховете си, да се покаят с
дълбоко смирение и да очистят живота си чрез покоряване и живеене
на истината. Сега е времето да се поправят лошите постъпки и да се
изповядат греховете, иначе те ще се открият пред грешника в деня на
Божия гняв.“ 1СЦ 156
„Всички ще имат достатъчно светлина, за да видят своите

грешки и грехове, ако биха желали да го сторят и ако искрено
искат да ги отхвърлят и да усъвършенстват святостта в страха от
Господа…. Бог е твърде чист, за да гледа неправда. Грехът е еднакво тежък в Неговите очи, независимо от обстоятелствата. Никакво изключение не ще бъде направено от един безпристрастен Бог.“
2СЦ 447
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Всички трябва да бъдат вътрешно очистени и праведни
„Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на
книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.“ Мат. 5: 20
„Изучавайте думите на Спасителя: „Ако правдата ви не надмине
тази на книжниците и фарисеите, в никакъв случай“ – какъвто и
пост да заемате – „няма да влезете в небесното царство.“ Правдата на
книжниците и фарисеите беше с егоистичен характер и се състоеше
от външни форми. Праведността, която Бог изисква, е както вътрешна, така и външна. Сърцето трябва да бъде изчистено, иначе
Христос не може да се възцари там. Животът трябва да бъде съобразен с Божията воля.“ РХ 08.04.1902
„Видях, че мнозина бяха искрени в своята изповед, докато в същото време отвътре са покварени. Не се заблуждавайте.… Бог гледа
сърцето.“ 1СЦ 159
„Сърцето в своето естествено състояние е обиталище на несвяти
мисли и греховни страсти. Когато бъде доведено в послушание на
Христос, то трябва да бъде изчистено от Святия Дух от всяка
нечистота. Това не може да се извърши без съгласие на личността.
Когато душата е изчистена, дълг на християнина е да я пази неосквернена.“ НП 161

Всички трябва да победят дефектите в своя характер,
греховете, в които падат
„На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което
е всред Божия рай...
Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт...
Който победи, ще му дам от скритата манна, ще му дам и бяло
камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава,
освен оня, който го получава...
И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела
чисти като Моите, ще дам власт над народите,...
Който победи, ще се облече така в бели дрехи и Аз никога няма
да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му
пред Отца Си и пред Неговите ангели...
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог, отгдето
няма вече да излезе вън и ще напиша на него името на Моя Бог, и
името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от
Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.
На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.“
Откр. 2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21
„Никой освен онези, които побеждават чрез кръвта на Агнето
и словото на своето свидетелстване, няма да бъде сред верните и
истинските – без петно или сянка от грях, без измама в устата си.
Трябва да се освободим от собствената си праведност и да се облечем в праведността на Христос.“ 2ИВ 380

„Мнозина заблуждават себе си като мислят, че характерът ще бъде
преобразен при идването на Христос – при Неговото явление няма
да има никакво обръщане на сърцето. Трябва тук да се освободим
от дефектите в характера си и чрез Христовата благодат трябва
да ги победим до края на благодатното време.“ ББ 243
„Някои настина по природа са по-избухливи от други, но този дух
никога не може да бъде в хармония с Божия дух. Естественият човек
трябва да умре и новият човек – Христос Исус да завладее душата,
така че последователят на Исус да може в действителност и наистина да каже: „Аз живея, и все пак не аз, но Христос живее в мен.“
Трудно е аз-ът да бъде победен. Човешката порочност в каквато
и да е форма не се покорява лесно на Духа на Христос. Но всички
трябва да обърнат внимание на факта, че ако тази победа не бъде
спечелена чрез Христос, няма надежда за тях. Тази победа може
да бъде спечелена, защото нищо не е невъзможно с Бога. Чрез подкрепата на Неговата благодат всеки лош нрав, всяка човешка порочност могат да бъдат победени.“ 4СЦ 348, 349
„Достатъчна ти е Моята благодат, защото силата Ми в слабост се
показва съвършена.“ 2Кор. 12: 9
„Всяка душа наследява определени нехристиянски черти на
характера. Това е възвишената и благородна задача на целия ни
живот – да държим под контрол тези склонности към зло. Малките
неща са тези, които препречват пътя ни и които обикновено ни карат
да губим силата на самоконтрола.“ НМ 231
„Всеки ден трябва да подновяваме своето посвещение, всеки ден
да воюваме със злото. Старите навици, унаследените склонности
към зло ще се борят за надмощие, но ние винаги трябва да бъдем
будни за тях, борейки се в Христос за победа.“ ДА 477
„Побеждавате ли, или сте побеждавани от собствените си похоти, апетит и страсти?“ 5СЦ 511
„Мнозина осъзнават своята голяма недостатъчност и четат, и се
молят, и вземат решения, и все пак не напредват. Изглеждат безсилни
да устоят на изкушението. Причината е, че те не отиват достатъчно надълбоко. Не се стремят към цялостно обръщане на душата,
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така че потоците, които изтичат от нея да бъдат чисти и поведението
да може да свидетелства, че Христос царува вътре.
Всички дефекти на характера произлизат от сърцето. Гордост,
суета, лош нрав и пожелание произлизат от плътското сърце, необновено от благодатта на Христос. Ако сърцето е пречистено, смекчено
и облагородено, думите и действията ще свидетелстват за този факт.
Когато душата напълно се е предала на Бога, ще има едно пълно
упование в Неговите обещания, и ревностна молитва и решителни
усилия ще контролират думите и действията.“ РХ 01.09.1885
„Всички, които в края ще седнат с Христос на Неговия престол
ще бъдат онези, които са победили. Всяка гордост трябва да бъде
изкоренена от сърцето. Апостолът казва: „Нека във вас да бъде този
ум, който беше и в Христос Исус.“…
Изкупителят на света е дал Самия Себе Си като наша жертва и ни
е оставил също един безпогрешен пример. Не можем да извиняваме
дефектите на характера си с оправданието, че другите имат дефекти,
защото трябва да виждаме единствено Христос….
Кои от нас подражават на този Пример? Чрез благодатта на Христос – преодоляваме ли гордостта на сърцето? Изкоренили ли сме се-

белюбието? Имаме ли Исус? Или подхранваме грехове, които в края
ще ни унищожат? Не можем да посрещнем Христос в мир с един
неизкоренен, неизповядан и неизоставен грях. Но Йоан пише:
„Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости
греховете и да ни очисти от всяка неправда.“…
Ние или ще победим лошите черти на характера си и ще станем
като Христос, или ще подхранваме дефектите си, и няма да достигнем Божествения образец….
Нека не бъдем в положението на онези, за които Спасителят умря
напразно. В Христос има достатъчно благодат, за да победим
всички свои лоши черти на характера и единствено в Него можем да намерим сила.“ РХ 17.03.1891
„Един дефект – подхранван, вместо побеждаван, прави човека несъвършен и затваря пред него портата на Святия град. Този, който
влиза, трябва да има характер, който е без петно или бръчка, или
друго такова нещо. Нищо, което замърсява не може някога да влезе
там. В цялото изкупено множество няма да се вижда нито един
дефект.“ ВМ 144
„Сега човеците могат да извиняват дефектите на своя характер, но
в онзи ден те не ще предложат никакво извинение ….
Той даде цялото небе, от което можем да черпим сила и способност, за да не бъдем отблъснати и победени от нашия голям враг. Но
любовта на Бога не Го кара да извинява греха. Той не го извини у
Сатана, не го извини у Адам, нито у Каин; нито ще го извини в някое
друго от човешките чада. Той няма да си затвори очите за греховете
ни, нито ще пренебрегне дефектите на характера ни. Очаква от нас
да ги победим в Неговото име.“ ПрХ 315, 316
„Единствената надежда за нас, ако искаме да победим, е да свържем нашата воля с Божията воля и да работим в сътрудничество с
Него час след час и ден след ден. Не можем да запазим аз-а и в същото време да влезем в Божието царство. Ако искаме някога да постигнем святост, това ще стане чрез отхвърляне на аз-а и приемане на
Христовия ум.“ MБ 143
„Християнският живот е живот на ежедневно предаване, послушание и непрестанно побеждаване.“ 4АБК 1154
„Християни ли сме – подобни на Христос в дух и думи и разположения, или непрекъснато падаме под изкушенията на врага, без
никаква сила да ибягаме от неговия капан?“ РХ 24.02.1903
„Нека никой не се отчайва, че няма да спечели победата. Победата
е сигурна, когато аз-ът е предаден на Бога.“ 1АБК 1095
„Какъвто и грях да спъва човек, каквито и непримирими и пагубни страсти да се борят за надмощие, тои може да победи, ако бди
и воюва против тях в името и силата на Израилевия Помощник.“
ББ 242
„Каквито са дните ти, такава ще е силата ти.“ Вт. 33: 25
„От нас се изисква да изживяваме всеки ден за себе си. Не е нужно
да вършим работата на цял един живот за няколко часа. Не е нужно
да гледаме към бъдещето с тревога; защото Бог е направил възможно
да бъдем победители всеки ден.“ ВЖ 249

Всички могат да бъдат повече от победители
„Във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който
ни е възлюбил.“ Римл. 8: 37
„В конфликтите си със Сатана, членовете на човешкото семейство
разполагат с цялата помощ, която Христос притежаваше. Не е нужно

да бъдат победени. Могат да бъдат повече от победители чрез Този,
Който ги е възлюбил и е дал живота си за тях. „Вие сте купени с
цена.“ И то с каква цена! Божият Син в Своето човешко естество се пребори със същите свирепи, привидно непреодолими изкушения, които връхлитат човеците – изкушения да се угоди на
апетита, да се впуснат в рискована работа, в която Бог не ги е въвел
и да се покланят на бога на този свят, за да пожертват една вечнотст
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на пълно щастие, заради примамливите удоволствия на този свят.
Всеки ще бъде изкушаван, но Словото заявява, че няма да бъдем изпитани повече, отколкото можем да понесем. Ние можем да устоим
и да победим лукавия враг.“ 1ИВ 95
„Всички последователи на Христос трябва да се срещнат със същия злобен враг, който нападаше техния Учител. С чудно умение той
нагажда изкушенията си към техните обстоятелства, към темперамента им, към техните умствени и морални предразположения, към
техните силни страсти… Трябва да гледаме към Христос, трябва
да устояваме, както Той устояваше; трябва да се молим, както
Той агонизираше, ако искаме да победим, както Той победи.“ ЗВ
07.09.1882
„За да бъде спасен, човек трябва да спечели победа над самия себе
си, над своя нрав, над своите наклонности. Волята му трябва да бъде
доведена в съгласие с Божията воля. Славата на небето е само за онези, които на тази земя изработят праведността на Христос…. Стремете се да разберете своята лична отговорност. Вървете неотклонно
напред и Господ ще ви направи повече от победители.“ 4НР 172

Всички трябва да бъдат съвършено спасени
„Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога
чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.“ Евр. 7: 25
„Много гласове защитават заблудата, нека вашият глас защитава истината. Представяйте истината такава, каквато е в Исус, като
правите ясни изискванията на Закона и Евангелието. Представяйте
Христос – Пътят, Истината и Живота и говорете за силата Му да
спасява всички, които идват при Него.
Капитанът на нашето спасение се застъпва за Своя народ не като
просител, Който да предизвиква съчувствие у Отец, но като победител, Който претендира за трофеите на Своята победа. Той може
да спасява съвършено всички, които идват при Бога чрез Него.
Направете този факт много ясен.“ Е 189
„В разгара на голямата агония на кръста до Исус дойде лъч на утеха. Това бе молитвата на каещия се разбойник…. Този човек не беше
закоравял престъпник…. Той бе виждал и чувал за Исус и бе слушал
поученията Му, но свещениците и управниците го бяха отклонили от
Него. Стараейки се да заглуши съвестта си и да потуши убеждението
си, той се хвърляше все по-дълбоко и по-дълбоко в греха, докато бе
арестуван, съден като престъпник и осъден да умре на кръст. В съдебната зала и по пътя към Голгота бе близо до Исус.
Святият Дух просветлява ума му и малко по малко веригата на
доказателството се свързва. В Исус – ранен, подиграван и висящ на
кръста, той вижда Божия Агнец, Който взема греха на света. Надеждата е примесена с болка в гласа му, когато безпомощната, умираща
душа се хвърля в обятията на умиращия Спасител: „Спомни си за
мене, когато дойдеш в царството Си!“
Отговорът дойде незабавно. Тонът бе мек и мелодичен, думите

пълни с любов, състрадание и сила: „Истина ти казвам днес, ще бъдеш с Мене в рая!“…
Когато Исус изрече обещаващите думи, тъмният облак, който
сякаш обвиваше кръста, бе пронизан от ясна и жива светлина.
До каещия се разбойник достигна съвършеният мир – знак, че
Бог го приема…. Ухото Му не е престанало да чува, нито ръката
Му се е скъсила, та да не може да спасява. Негово царско право е
да спасява съвършено всички, които идват при Бога чрез Него.“
ЖИ 749-751
„Христос може напълно да спасява всички, които идват при
Него чрез вяра. Той ще ги очисти от всяка нечистота, ако те Му
позволят. Но ако се държат за греховете си не е възможно да бъдат
спасени, защото Христовата праведност не покрива грях, за който
не сме се покаяли. Бог е заявил, че онези, които приемат Христос за
свой Изкупител, приемайки Го като Този, Който отнема всеки грях,
ще получат прощение на греховете си. Тези са условията на избирането. Спасението на човека зависи от неговото приемане на Христос
чрез вяра. Онези, които не Го приемат, губят вечния живот, защото
сами отказват да се възползват от единственото средство, осигурено от Отец и Сина за спасението на погиващия свят.“ 7АБК 931

Всички изкупени пеят песента на изкуплението
„Когато борбата на земята приключи и всички се съберат у дома,
нашата първа основна песен ще бъде песента на Мойсей, Божия
слуга. Втората основна песен ще бъде песента на Агнето, песента
на благодатта и изкуплението. Тази песен ще бъде по-силна, повъзвишена, с по-величествена мелодия, отеквайки отново и отново
сред небесните дворове. Така се пее песента за Божието провидение,
свързвайки двете религиозни системи, защото сега всичко се вижда
без покривало между Закона, пророците и Евангелието. Историята
на църквата на Земята и църквата в Небето – всички имат за свой
център Голготският кръст. Това е основната мелодия, това е песента – Христос всичко и във всичко – в химни на хвала, отеквайки
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всред небето от хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди, и от
неизброимото общество на изкупеното множество. Всички се обединяват в тази песен на Мойсей и на Агнето. Това е нова песен,
защото никога преди не е била пята в Небето.“ СС 432, 433

Третият ангел предупреждава за белега
„И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас:
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на
челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв,
което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с
огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното
мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на
звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой
да е, който приема белега на името му.
„Ето търпението на светиите, ето тези, които пазят Божиите
заповеди и вярата на Исус.“ Откр. 14: 9-12
„В края на борбата цялото християнство ще бъде разделено на
две големи групи – онези, които пазят заповедите на Бога и вярата
на Исус и онези, които се покланят на звяра и неговия образ и приемат неговия белег. Въпреки, че църквата и държавата ще обединят
силата си, за да принудят „всички – малки и големи, богати и бедни,

свободни и роби“ да приемат белега на звяра, все пак Божият народ
няма да го приеме.“ ВБ 450
„Господ ми показа ясно, че образът на звяра ще бъде създаден преди да приключи благодатното време, защото той ще бъде големият
изпит за Божия народ, който ще реши вечната им съдба.“ 7АБК 976
„Когато водещите църкви в Съединените щати, обединявайки се
от общи доктринални въпроси повлияят на държавата да наложи
техните закони и да поддържа техните институции, тогава протестантска Америка ще е създала образ на Римската йерархия и неизбежният резултат ще бъде налагането на граждански наказания над
опозиционно настроените.“ ВБ 445
„Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на
първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез
знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като
казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който
беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на
зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И
принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни
и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им за да не
може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег
името на звяра, или числото на неговото име.“ Откр. 13: 12-17
„Когато Америка – земята на религиозната свобода се обедини с
папството в насилването над съвестта и в принуждаването на човеците да почитат фалшивата събота, народът на всяка страна по лицето на земното кълбо ще бъде поведен да последва нейния пример.“
6СЦ 18
„Съботата ще бъде големият изпит за вярност, защото тя е
точката от истината, която е особено атакувана. Когато човеците
бъдат изправени пред последния изпит, разграничителната черта ще
бъде теглена между онези, които служат на Бога и онези, които не
Му служат…. Докато едната група, чрез приемане знака на послушание към земните сили, приема белега на звяра, другата, избирайки знака на вярност към божествения авторитет, приема печата на
Бога.“ ВБ 605

Бог ще запечата Своя народ
„И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на
живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които
бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата
на слугите на нашия Бог.“ Откр. 7: 2, 3
„Живите праведни ще получат печата на живия Бог преди края на
благодатното време.“ 1ИВ 66
„Сега е времето за подготовка. Печатът на Бога никога не ще
бъде поставен на челото на нечист мъж или жена, Той никога няма
да бъде поставен на челото на амбициозен мъж или жена, обичащи света. Той никога няма да бъде поставен на челото на мъже и
жени с лъжливи езици и измамни сърца. Всички, които получават
печата трябва да бъдат без петно пред Бога – кандидати за Небето.“
5СЦ 216
„Чистите и святи одежди не са приготвени да бъдат облечени от
когото и да било, след като влезе през портата на града. Всички ,

които влизат, ще са облечени с дрехата на Христовата праведност и
името на Бога ще се вижда на челата им. Това име е символ, който апостолът видя във видение и означава предаването на ума
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на просветено и вярно послушание на всички Божии заповеди.“
СД 370
„Господ ми показа опасността от това да позволяваме на умовете си
да се изпълват със светски мисли и грижи…. защото ако умът е пълен
с други неща, настоящата истина не се допуска и на челата ни няма
място за печата на живия Бог. Видях, че времето на Исус в Светая Светих бе почти свършило, и че това време може да продължи още съвсем
малко. Каквото свободно време имаме, трябва да бъде прекарано в изследване на Библията, която ще ни съди в последния ден.
Мои скъпи братя и сестри, позволете на заповедите на Бога и свидетелството на Исус да бъдат постоянно в умовете ви и нека те изтласкат навън светските мисли и грижи. Когато лягате и когато ставате, нека те да бъдат вашето размишление. Живейте и действайте изцяло с оглед идването на Човешкия Син. Времето на запечатването
е много кратко, и скоро ще изтече. Сега е времето, когато четирите
ангела задържат четирите ветрове, за да направят нашето призоваване и избиране сигурно.“ РП 58
„„Мнозина са призовани, но малцина са избрани.“ Мнозина, които чуват поканата на милост са изпробвани и изпитвани, но
малцина са запечатани с печата на живия Бог. Малцина ще смирят
себе си като малко дете, за да могат да влязат в Небесното царство.“
5СЦ 50
„Печатът на живия Бог ще бъде поставен само върху онези, които
са подобни на Христос по характер.“ 7АБК 970
„Както восъкът приема отпечатъка на печата, така душата трябва
да приеме отпечатъка на Божия Дух и да запази образа на Христос.“
7АБК 970
„Голямата маса от изповядващите се за християни ще се срещне с
горчиво разочарование в Божия ден. Те нямат на челата си печата на
живия Бог.“ 7АБК 970
„Веднага след като Божиите люде са получили печата на челата си
– това не е някакъв печат или белег, който може да бъде видян,
но едно вкореняване в истината – интелектуално и духовно, така
че да не могат да бъдат поместени – Веднага щом Божият народ е
запечатан и приготвен за пресяването, то ще настъпи. Наистина , то
вече е започнало, Божиите съдби сега са над земята да ни предупредят, за да знаем какво предстои.“ 4АБК 1161

Той ще отдели житото от плявата
„Тогава видях третия ангел. Придружаващият ме ангел каза:
„Страшно е неговото дело. Ужасна е неговата задача. Той е ангелът,
който ще отдели житото от плявата и ще запечата или върже житото
за небесната житница. Тези неща трябва да погълнат целия ум, цялото съзнание.““ РП 118
„Не е далече времето, когато изпитът ще дойде до всяка душа. Белегът на звяра ще ни бъде наложен. За онези, които стъпка по стъпка
са се поддавали на изискванията на света и са се съобразявали със
светските обичаи няма да бъде трудно да се поддадат на съществуващите сили, вместо да се подложат на подигравки, обиди, заплаха от
затвор и смърт. Битката е между Божиите заповеди и човешките заповеди. В това време, в църквата златото ще бъде отделено от шлака-

та. Святостта ще бъде ясно разграничена от нейното подобие и фалшивия блясък. Много звезди, на чийто блясък сме се възхищавали,
тогава ще потънат в тъмнина. Плявата ще бъде отвята като облак
от вятъра дори от места, където виждаме само подове, покрити с
богато жито.“ 5СЦ 81
„Бог сега пресява Своя народ, като изпитва техните намерения и
подбуди. Мнозина ще бъдат само плява, без никакво жито, без никаква стойност.“ 4СЦ 51
„С приближаването на съда, всички ще изявят своя истински
характер, и ще стане ясно към коя група принадлежат. Ситото се
разтърсва. Нека не казваме: „Спри ръката Си, о, Боже!“ Църквата
трябва да бъде изчистена и това ще стане.“ 1СЦ 100
„Бог ще има един чист и истинен народ. При мощното пресяване,
което скоро ще настъпи ще можем по-добре да преценим силата на Израил. Белезите показват, че е близо времето, когато Господ ще изяви, че
метлата е в ръката Му и Той щателно ще очисти Своя народ.“ 5СЦ 80
„Църквата може да изглежда, сякаш че ще падне, но тя не пада. Тя
остава, докато грешниците в Сион ще бъдат отсети и плявата отделена от скъпоценното жито. Това е ужасно изпитание, но независимо
от това, трябва да дойде. Никой, освен онези, които са победили
чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелстване няма да
бъде намерен верн и истинен, без недостатък, или петно и без измама в устата си.“ 2ИВ 380
„Видях малка група, движеща се по тясната пътека. Всички изглеждаха здраво сплотени, обединени от истината в малки групички.
Ангелът каза: „Третият ангел ги запечатва и ги връзва в снопове за
небесната житница.““ РП 88, 89
„Някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и
бесовски учения,“ 1Тим. 4: 1
„Когато бурята наближи, една голяма група хора, които са изповядвали вярата в третата ангелска вест, но не са били осветени чрез
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послушание на истината, изоставят вярата си и се присъединяват в
редиците на противниците. Чрез съединяване със света и участване
в неговия дух, те са започнали да виждат нещата почти по същия
начин и когато изпитът дойде, са подготвени да изберат лесната, популярна страна. Талантливи хора с приятна външност, които някога
са се радвали в истината, отдават силите си да измамват и подвеждат
души. Те стават най-горчивите врагове на своите предишни братя.“
ВБ 608
„Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се
съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И
много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже
ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
Но който устои до край, той ще бъде спасен.“ Мат. 24: 9 –14

Приготви се за късния дъжд
„Разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите
Господа, докле дойде и навали правда над вас.“ Осия 10: 12
„Преди делото да привърши и запечатването на Божия народ да
приключи, ние ще получим изливането на Божия Дух. Божии ангели
ще бъдат сред нас. Настоящето е време за подготовка за небето, когато трябва да ходим в пълно послушание на всички Божии заповеди.“
1ИВ 111
„Видях, че никой не може да участва в „освежаването“, докато не

спечели победа над всичко, което го спъва, над гордостта, егоизма,
любовта към света, и над всяка лоша дума и действие.“ РП 71
„Нито един от нас няма някога да получи печата на Бога, докато
характерите ни имат едно петно или недостатък. На нас е оставено
да излекуваме дефектите на характера си, да очистим храма на душата от всяка нечистота. Тогава върху нас ще падне късният дъжд.“
5СЦ 214
„Сега към нас е отправена поканата на милост да станем съдове за
почест, и тогава не е нужно да се тревожим за късния дъжд. Всичко,
което трябва да направим е да пазим съда чист и готов и изправен
нагоре за приемането на небесния дъжд.“ Р 35, 1891
„Днес трябва да дадете себе си на Бога, за да може да бъдете изпразнени от аз-а, изпразнени от завист, ревност, лоши подозрения, борби, съперничество, от всичко, което би обезславило Бога. Днес съдът
ви трябва да е изчистен, за да бъде готов за небесната роса, готов за
потоците на късния дъжд, защото късният дъжд ще дойде и благословението на Бога ще изпълни всяка душа, която е изчистена от всяка
нечистота. Наша работа е днес да предадем душите си на Христос, за
да бъдем приготвени за времето на освежението от присъствието на
Господа – годни за кръщението на Святия Дух.“ 1ИВ 191
„И в последните дни, казва Бог, ще излея Духа Си на всяка твар и
синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат
видения, и старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите Си и на
слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.“
Деян. 2: 17, 18
„Под потоците на късния дъжд, човешките изобретения, човешките машини неочаквано ще бъдат пометени, върхът на човешкия
авторитет ще бъде като счупена тръстика и Святият Дух ще говори
чрез живи човешки същества с убедителна сила.“ 2ИВ 58, 59
„Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на
Силите“ Зах. 4: 6

Прогласи високия вик
„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна
те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а
над тебе ще осияе Господ, народите ще дойдат при светлината ти, и
царете при бляскавата ти зора.“ Исая 60: 1 - 3
„Вестта за Христовата праведност трябва да прозвучи от единия
край на земята до другия, за да подготви пътя за Господа. Това е Божията слава, която приключва делото на третия ангел.“ 6СЦ 19
„С приближаването на финалната криза, Божият народ трябва с
растяща сила да прогласи вестта, която Той им е дал. Предупреждението трябва да бъде дадено на църквите. Изискванията на Бога
трябва да бъдат представени пред онези, които нарушават Неговия
закон. Трябва да им се помогне да разберат, че това е въпрос на живот
и смърт. Божият народ на остатъка трябва да изпълни земята с
вика на третия ангел: „Ето търпението на светиите, ето тези, които пазят заповедите на Бога и вярата на Исус.““ РХ 16.07.1901
„Истината за това време трябва да се появи в своята сила в живота
на онези, които вярват в нея и да се сподели със света. Вярващите
трябва да представят в своя живот нейната сила да освещава и облагородява.“ 9СЦ 22
„Неговият характер трябва да бъде изявен. Сред тъмнината на
света трябва да се разпръсне светлината на Неговата слава, светлината на Неговата доброта, милост и истина.
Онези, които очакват пристигането на Младоженеца, трябва да
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кажат на хората: „Ето вашият Бог.“ Последните лъчи на милостива светлина, последната вест на милост, която ще се даде на света
е откровение за Неговия характер на любов. Децата на Бога трябва да изявят Неговата слава. В своя собствен живот и характер те
трябва да разкриват какво Божията благодат е направила за тях.“
ПрХ 415, 416
„Самият образ на Бога трябва да се възпроизведе в човешкия род.
Честта на Бога, честта на Христос е свързана със съвършенството на
характера на Неговия народ.“ ЖИ 671
„Всаждайки в техните сърца принципите на Неговото Слово,
Святият Дух развива в човеците качаствата на Бога. Светлината на
Неговата слава – Неговият характер трябва да се излъчва от Неговите последователи. По този начин те трябва да прославят Бога,
да осветяват пътеката за дома на Младоженеца.“ ПрХ 414
„Божиите слуги с озарени лица, сияещи със свято посвещение ще
бързат от място на място да прогласят небесната вест. Чрез хиляди
гласове по цялата земя предупреждението ще бъде дадено. Ще бъдат
извършени чудеса, болни ще бъдат изцелявани и знамения и чудеса
ще следват вярващите. Сатана също работи с лъжливи чудеса, като
сваля дори и огън от небето пред очите на човеците. Така земните
жители ще бъдат принудени да заемат своята страна.“ ВБ 612
Четвъртият ангел призовава да се излезе от Вавилон
„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки
голяма власт; и земята се просвети от неговата слава. Той извика със
силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище
на всякаква нечиста и омразна птица; защото всички народи пиха от
виното на нейното разпалено блудствуване, и земните царе блудствуваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде
Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди.“ Откр. 18: 1-5
„Тя е изпълнила мярката на своята вина и разрушението скоро ще
дойде върху нея. Но Бог все още има народ във Вавилон и преди
посещението на Неговите съдби, тези верни хора трябва да бъдат
призовани да излезат, за да не участват в греховете й и „да не споделят язвите й“. От тук и движението, символизирано с ангела, който
слиза от небето и просветлява земята със своята слава и прогласява
мощно със силен глас, известявайки греховете на Вавилон. Във връзка с тази вест се чува призивът: „Излезте от нея, люде Мои!“ Тези
вести, заедно с третата ангелска вест, представляват последното предупреждение, което ще се даде на земните жители.“ ВБ 604
„Делото на този ангел идва в уреченото време, за да се присъедини към последното велико дело на третата ангелска вест,
докато тя прерастне в силен вик. По този начин Божият народ е
приготвен да устои в часа на изкушението, срещу което скоро ще се
изправи. Видях голяма светлина да почива над тях и те се обединиха,
за да прогласят безстрашно вестта на третия ангел.“ РП 277
„Облечена в снаряжението на Христовата праведност, църквата
влиза в своя последен конфликт. „Светла като Луната, чиста като
Слънцето и страшна като войска със знамена,“ тя излиза по целия
свят воюваща, за да победи.
Най-тъмният час в борбата на църквата със силите на злото е

този, който непосредствено предшества деня на нейното последно избавление. Но никой, който се доверява на Бога, не бива да се
страхува; …Бог ще бъде за Своята църква „прибежище от буря.“
Исая 25:4.“ ПЦ 725
„В последното завършително дело ще се срещнем с проблеми, с
които няма да знаем как да се справим; но нека не забравяме, че трите велики небесни сили работят, и една Божествена Ръка държи кормилото, и че Бог ще изпълни обещанията си. Той ще събере от света
един народ, който ще Му служи с правда.“ 8СЦ 254
„Защото Господ ще свърши работата и ще я приключи бързо с правда, защото кратко дело ще извърши Господ на земята.“ Римл. 9: 28
„Така ще бъде прогласена вестта на третия ангел. Когато дойде
времето тя ще бъде дадена с най-голяма сила и Господ ще действа
чрез смирени инструменти, ръководейки умовете на онези, които
посвещават себе си в служба за Него. Работниците ще бъдат подготвяни по-скоро чрез помазването на Неговия Дух, отколкото чрез
обучението на образователните институции. Хора на вярата и молитвата ще бъдат подбуждани да излязат напред със свята ревност, изявявайки думите, които Бог им дава. Белезите на Вавилон ще бъдат
разкрити. Страшните резултати от налагането на църковни обичаи
чрез граждански авторитети, навлизането на спиритизма, незабележимия, но бърз прогрес на папската власт – всичко ще бъде демаскирано. Чрез тези тържествени предупреждения хората ще бъдат събудени. Хиляди по хиляди, които никога не са чували думи като тези,
ще чуят.“ ВБ 606
„Времето на Божиите разрушителни съдби е времето на милост
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за онези, които нямат възможност да научат каква е истината. Господ
с нежност ще погледне на тях. Милостивото Му сърце е докоснато,
ръката Му е все още протегната да спасява, докато вратата се затвори за онези, които не желаят да влязат. Ще бъдат приети голям брой
хора, които ще чуят истината за първи път в онези последни дни.“
7АБК 979
„И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.“
Йоан 10: 16
„Видях, че Бог има деца, които не разбират и не спазват съботата. Те не са отхвърлили светлината за нея. И в началото на времето
на скръбта ние бивахме изпълвани със Святия Дух, когато излизахме и прогласявахме Съботата по-пълно. Това разгневи църквите и
адвентистите по име, тъй като те не можеха да оборят истината за
съботата. В това време всички Божии избрани видяха, че ние имаме
истината, и те излязоха и понесоха преследванията с твърдост заедно
с нас.“ РП 33
„Това обръщане към истината ще бъде извършено с бързина, която ще изненада църквата и единствено Божието име ще бъде прославено.“ 2ИВ 16
„Няма определено време, за което да говоря, когато ще се случи
изливането на късния дъжд, когато мощният ангел ще слезе от небето и ще се присъедини към третия ангел в приключването на делото
за този свят; моята вест е, че нашата единствена сигурност е в това
да бъдем готови за небесното освежение – украсени и със запалени
светилници.“ 1ИВ 192

Сатана ще воюва против Божия народ
„Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против

останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и
държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.“
Откр. 12:17
„Горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много
разярен, понеже знае, че му остава малко време.“ Откр. 12:12
„Страшни са сцените, които предизвикват това възклицание с небесен глас. Гневът на Сатана расте колкото повече времето му намалява, и делото му на измама и разрушение ще достигне своя връх
през времето на скръб.“ ВБ 623
„Светът е изпълнен с урагани, войни и разногласия. Въпреки това,
хората ще се обединят под едно ръководство – папската власт, за да
се противопоставят на Бога, в лицето на Неговите свидетели. Този
съюз се споява от великия отстъпник.“ 7СЦ 182
„Като кулминация на великата драма на измамата, сам Сатана ще
се представи за Христос. Църквата отдавна изповядва, че гледа на
идването на Спасителя като на сбъдването на своите надежди. Сега
великият измамник ще направи да изглежда, че Христос е дошъл. В
различни части на земята, Сатана ще разкрива себе си сред хората
като величествено същество с ослепителна светлина, наподобяващо описанието на Божия Син, дадено от Йоан в Откровение 1: 1315. Славата, която го окръжава е ненадмината от каквото и да било
нещо, което смъртни очи някога са виждали. Звук на тръба проехтява
във въздуха. „Христос е дошъл, Христос е дошъл!“ Хората се просват пред него с възклицание, докато той вдига ръцете си и произнася
благословение над тях, както Христос благослови учениците си, когато беше на земята. Гласът му е мек и тих, и все пак, много мелодичен. С любезен, състрадателен глас той представя някои от същите
благодатни, небесни истини, които Спасителят произнасяше; лекува
болестите на хората и след това, приел качествата на Христос, той
заявява, че е променил Съботата в неделя, и заповядва всички да освещават деня, който е благословил. Заявява, че онези, които продължават да пазят свято седмия ден, обезславят името му като отказват
да слушат неговите ангели, изпратени при тях със светлина и истина.
Това е силната, почти непреодолима измама.“ ВБ 624
„Ще ни бъде заповядано да се поклоним на това същество, което
светът ще прослави като Христос.“ 6АБК 1105
„Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тук, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е
възможно, и избраните. Ето предсказах ви. Прочее, ако ви кажат:
Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните
стаи; не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и
се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.“ Мат. 24: 23-27
„Само онези, които прилежно са изучавали Писанията и които са
приели любовта на истината ще бъдат запазени от мощната измама, която държи света в плен. Чрез свидетелството на Библията, те
ще разпознаят измамника в неговата дегизировка. Изпитанието ще
дойде до всички. Чрез пресяването на изкушението ще се разкрие
истинският християнин. Утвърдени ли са сега Божиите люде така
непоклатимо в Неговото слово, че да не се поддадат на явните доказателства на сетивата?“ ВБ 625
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„Дадената ми светлина е много настойчива – че мнозина ще си
излязат от нас, давайки внимание на измамни духове и бесовски уче-

ния.“ 2ИВ 392
„Апостолите, за които се представят тези лъжливи духове, се противопоставят на това, което те учеха под ръководството на Святия
Дух, когато бяха на земята. Те отричат божествения произход на Библията,като по този начин рушат основата на християнската надежда
и отхвърлят светлината, която сочи пътя към небето.“ ВБ 557
„Всички, които нямат духа на истината ще се обединят под ръководството на сатанинските инструменти.“ 7АБК 967
„Предупредени сме, че в последните дни Сатана ще действа чрез
знамения и лъжливи чудеса. Ще продължи тези чудеса до края на
благодатното време, за да може да сочи на тях, като на доказателство,
че е ангел на светлината, а не на тъмнината.“ 2ИВ 51
„Той ще говори добри думи и ще извършва добри дела. Ще се
представя за Христос, но по една точка ще има ясна разлика. Сатана ще отвръща хората от Божия закон. Независимо от това, така
добре ще фалшифицира праведността, че ако е възможно, той би заблудил и самите избрани. Царе, президенти, управляващи на всякакви постове, ще се поклонят на неговите фалшиви теории.“
ОХВ 471, 472
„Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; те
ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ
на господарите и Цар на царете; също и онези, които са с Него ще
победят – които са призовани, избрани и верни.“ Откр. 17: 13, 14
„Силите на злото няма да се предадат без борба. Но Провидението има да изиграе една роля в битката при Армагедон. Когато земята
е просветлена от славата на ангела на Откровение 18 глава, религиозните сили – добри и лоши, ще се събудят от дрямката и армиите на
живия Бог ще заемат бойното поле.“ 7АБК 983
„Скоро Божият народ ще бъде изпитан чрез огнени изпитания и
голямата част от онези, които сега изглеждат искрени и верни, ще
се окажат обикновен метал. Вместо да се укрепят и утвърдят чрез
съпротивата, заплахите и злините, те страхливо ще заемат страната
на противниците.“ 5СЦ 136
„Но от друга страна, когато бурята на преследването наистина ни
връхлети, верните овце ще чуят гласа на истинския Пастир. Божият народ ще се обедини и ще се изправи срещу врага като единен
фронт.“ 6СЦ 401
„Бдете, стойте твърди във вярата, дръжте се мъжествено и бъдете
силни.“ 1Кор. 16: 13

Благодатното време ще свърши
„Бъдете, прочее, и вие готови; защото в час, когато го не мислите,
Човешкият Син иде.“ Лука 12: 40
„Когато делото на изследователния съд приключи, съдбата на
всички ще бъде решена за живот или за смърт. Благодатното време
приключва малко преди появяването на Господа в небесните облаци.“ ВБ 490
„Видях ангели, летящи насам-натам посред небето. Един ангел
с писарска мастилница от едната си страна се завърна от земята и
докладва на Исус, че неговото дело е приключило, и че светиите са
преброени и запечатани. След това видях Исус, Който служеше пред
ковчега, съдържащ Десетте заповеди, да хвърля мастилницата. Той
вдигна ръцете Си и със силен глас каза: „Свърши се!“…
Всеки случай беше решен за живот или за смърт. Докато Исус бе
служил в светилището, се бе състоял съдът за праведните мъртви, а
след това и за праведните живи. Христос беше приел царството Си,

като бе извършил изкупление за Своя народ и бе заличил греховете им. Поданиците на царството бяха готови. Сватбата на Агнето се
състоя.“ РП 279, 280
„Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото
дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на
нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е
праведните дела на светиите.
И каза ми: Напиши: Блажени тези, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето.“ Откр. 19: 7-9
„Когато благодатното време приключи – това ще стане внезапно,
неочаквано, във време, когато най-малко го очакваме. Но можем днес
да имаме чист доклад в небето и да знаем, че Бог ни приема; и в края,
ако сме верни, ще бъдем взети в Небесното царство.“ 7АБК 989
„Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си,
за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му.“ Откр. 16:15
„Праведните и грешните все още ще живеят на земята в своето
смъртно състояние – хората ще садят и ще строят, ще ядат и ще пият,
никой няма да осъзнава, че последното неотменимо решение е произнесено в небесното съдилище.“ ВБ 491
„Съдбата на всички ще бъде решена. Неколцина – да, само неколцина от голямото множество, което населява земята, ще бъдат
спасени за вечен живот, докато масите, които не са усъвършенствали
душите си в послушание на истината, ще бъдат определени за втората смърт.“ 2СЦ 401, 402
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„Ако сте се отклонили и сте се провалили като библейски християни, преживейте обръщане, защото характерът, който имате през
благодатното време ще бъде характерът, който ще имате при идването на Христос. Ако искате да бъдете светия в Небето, трябва първо
да бъдете светия на земята. Чертите на характера, които подхранвате
в живота, няма да бъдат променени от смъртта или възкресението.
Ще излезете от гроба със същото разположение, което сте изявявали
в дома си и в обществото. Исус не променя характера при Своето
идване. Делото на преобразяване трябва да се извърши сега. Нашият
ежедневен живот определя нашата съдба.“ АД 16
„Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат
бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще
дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите
нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще
изчезнат. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да
сте вие в свето живеене и в благочестие,“ 2Петр. 3: 9-11
„Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете
въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се
даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;
но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в
цялото си поведение, защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм
свет.““ 1Петр. 1: 13-16
„Онези, които получават печата на живия Бог и са запазени през
времето на скръб, трябва напълно да отразяват образа на Исус.
Видях, че мнозина гледаха небрежно на така нужната подготовка
и очакваха времето на „освежението и късния дъжд“ да ги приготви
да устоят в деня на Господа и да оживеят в Неговото присъствие. О,
колко много видях през времето на скръбта без прибежище.“ РП 71

„Мнозина заблуждават себе си като мислят, че характерът ще се
промени при идването на Христос, но при Неговото явяване няма да
има никакво обръщане на сърцето. Трябва тук да се покаем за дефектите на характера си, и чрез Христовата благодат да ги победим до
края на благодатното време. Това е мястото за подготовка за небесното семейство.“ АД 319
„Това, което направим от себе си през благодатното време, такива
ще останем за цялата вечност. Смъртта води до разрушаване на тялото, но не извършва никаква промяна в характера. Идването на Христос не променя характерите ни, то само ги утвърждава завинаги, без
каквато и да било промяна.“ 5СЦ 466
„Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който
е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и
занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят.
Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на
всекиго, според каквито са делата му.“ Откр. 22: 11, 12
„Когато Божият глас събуди мъртвите, човек ще стане от гроба
със същите апетити и страсти, със същите неща, които харесва или
не харесва, които е подхранвал през живота си. Бог не прави никакво
чудо да пресътвори човек, който не е пожелал да бъде пресътворен,
когато му е била предоставена всяка възможност и способност за
това. През живота си той не е намирал никаква наслада в Бога, нито
е намирал удоволствие в службата за Него. Неговият характер не е
в хармония с Бога и той не би могъл да бъде щастлив в небесното
семейство.“ ПрХ 270
„Тъжна ще бъде равносметката в онзи ден, когато човеците застанат лице в лице с вечността. Целият живот ще се представи точно такъв, какъвто е бил. Удоволствията на света, богатствата и почестите
тогава няма да изглеждат така важни. Тогава човеците ще разберат,
че праведността, която са презирали единствено има стойност.
В бъдеще няма да има благодатно време, в което да се подготвим за вечността. Именно в този живот трябва да облечем дрехата
на Христовата праведност. Това е единствената ни възможност да
оформим характери за дома, който Христос е приготвил за онези,
които се покоряват на Неговите заповеди.
Дните на нашето благодатно време бързо изтичат. Краят е близо.“
ПрХ 318
„Внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно
като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по
лицето на цялата земя. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите
да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.“ Лука 21: 34-36

Ще има време на скръб
„И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на скръб, каквото никога не е бивало, откак народ съществува.“ Дан. 12: 1
„Видях, че четирите ангела ще задържат четирите ветрове, докато Исусовото дело в светилището приключи, и тогава ще дойдат се278 279
демте последни язви. Тези язви възбудиха гнева на грешните против
праведните; те мислеха, че ние сме причината за Божиите съдби над
тях, и че ако биха могли да освободят земята от нас, тогава язвите
биха спрели. Издаде се закон да се убият светиите, който ги накара
да викат ден и нощ за избавление. Това беше времето на Якововата

скръб.“ РП 36, 37
„И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавила ни една твар;
но заради избраните, онези дни ще се съкратят.“ Мат. 24: 22
„ Затова в един ден ще дойдат язвите й – смърт и ридание, и глад.“
Откр. 18: 8
„Тези язви не са повсеместни – в противен случай жителите на земята биха били напълно погубени. И все пак, те ще бъдат най-ужасният бич, който смъртните някога са виждали. Всички съдби върху
човеците, преди края на благодатното време, са били примесени с
милост. Умоляващата кръв на Христос е предпазвала грешника от
получаване на пълната мярка на неговата вина; но в последния съд,
гневът се излива непримесен с милост.“ ВБ 628, 629
„Божиите люде няма да бъдат освободени от страдание; но докато
са преследвани и измъчвани, докато изтърпяват изолация и страдание поради липсата на храна, те няма да бъдат оставени да погинат.
Онзи Бог, Който се погрижи за Илия, няма да отмине и едно то Своите самопожертвувателни деца. Той, Който знае космите на главите
им, ще се грижи за тях, и във време на глад те ще бъдат задоволени. Докато нечестивите умират от глад и епидемии, ангели ще пазят
праведните и ще задоволяват техните нужди. За този, който „ходи
вярно“ е обещано: „Хлябът ще му се даде; водата му ще бъде осигурена.““ ВБ 629
„Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си;
Скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът. Защото,
ето, Господ излиза от мястото Си, за да накаже жителите на земята
за беззаконието им.“ Исая 26: 20, 21
„Кои са скалите, в които ще трябва да се скрият? Те са закрилата
на Христос и святите ангели. Божиите люде през това време не са
събрани на едно място. Те са сред различни хора и във всички части на земята, и ще бъдат изпитани един по един, не групово. Всеки
трябва да издържи изпита за себе си.“ НМ 264
„Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя тебе
от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да
изпита ония, които живеят по земята. Ето ида скоро; дръж здраво
това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи,
ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе
вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя
Бог, новия Ерусалим.“ Откр. 3: 10-12

Бог ще избави Своя народ
„В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото
никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова
време твоите люде ще бъдат избавени – всеки, който се намери записан в книгата.“ Дан. 12:1
„Когато посоченото от закона време наближи, хората ще направят
заговор да изкоренят омразната секта. Ще бъде определено в една
нощ да се нанесе решителен удар, който напълно ще смълчи гласа на
несъгласие и изобличение.
Божиите люде – някои в затворнически килии, други скрити в усамотени места в горите и планините, все още умоляват за Божествена
закрила, докато на всяка крачка групи въоръжени мъже, подбуждани
от пълчища зли ангели се подготвят за делото на смъртта….
В полунощ Бог изявява Силата Си да избави Своя народ. Слънцето се появява, греещо в силата си. Знамения и чудеса следват бързо

едно след друго. Нечестивите гледат с ужас и удивление на случващото се, докато праведните с тържествена радост наблюдават знаците на своето избавление. Всичко в природата сякаш е излязло от
своя нормален ход. Потоците спират да текат. Тъмни, тежки облаци
се събират и блъскат един в друг. Сред разгневените небеса има едно
светло пространство на неописуема слава, откъдето идва гласът на
Бога като звук от много води, който казва: „Свърши се!“ Откр. 16: 7
Този глас разтърсва небето и земята. Става мощно земетресение
„такова, каквото не е било, откак съществуват човеци на земята“…
Стените на затворите се разкъсват на парчета и Божиите люде, държани в плен заради вярата си са пуснати на свобода.
Гробовете се отварят и много от спящите в пръстта … се събуждат – някои за вечен живот, някои за срам и вечно презрение. Всички,
които са умрели с вяра във вестта на третия ангел излизат от гроба
прославени, за да чуят Божия завет на мир с онези, които са пазили закона Му. „Също и онези, които Го прободоха“, онези, които се
присмиваха и подиграваха на предсмъртната агония на Христос, и
най-яростните противници на Неговата истина и Неговия народ са
възкресени, за да Го съзрат в славата Му и да видят честта, оказана
на верните и послушните.“ ВБ 635-637
280 281
„Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него.“ Откр. 1:7
„И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма
ковчегът на Божия завет.“ Откр. 11: 19
„Когато Божият храм в небето се отвори, какъв триумфиращ момент ще бъде това за всички, които са били верни и истинни! В храма ще се види ковчега на завета, в който са поставени двете каменни
плочи, на които е написан Божият закон. Тези каменни плочи ще бъдат извадени от тяхното скривалище и на тях ще се видят десетте заповеди, издълбани с Божия пръст. Тези каменни плочи, сега лежащи
в ковчега на завета, ще бъдат убедително свидетелство за истината и
задължителните изисквания на Божия закон.“ 7АБК 972
„Затова не захвърляйте доверието си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да
получите обещаното. Защото още твърде малко време и Този, Който
има да дойде – ще дойде и не ще се забави.“ Евр. 10: 35-37
„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при
глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем
грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха;
и така ще бъдем всякога с Господа.“ 1Сол. 4: 16, 17
„Сред бученето на земята, блясъка на светкавиците и тътена на
гръмотевиците, гласът на Божия Син призовава спящите светии. Той
поглежда гробовете на праведните, след това, вдигайки ръцете Си
към небето, извиква: „Събудете се, събудете се, събудете се вие, които спите в пръстта и възкръснете!“ Надлъж и шир по земята, мъртвите ще чуят този глас и онези, които го чуят, ще оживеят. И цялата
земя ще закънти от стъпките на огромната, превъзхождаща всички
други армия от всеки народ и племе, език и люде. Те излизат от затвора на смъртта, облечени с безсмъртна слава, викащи : „О, смърте,
къде ти е жилото? О, гробе, къде ти е победата?“ И живите праведни,
и възкръсналите светии обединяват гласовете си в дълъг, радостен
вик на победа.“ ВБ 644
„И в онзи ден ще рекат: Ето, Този е нашият Бог; Чакахме Го, и Той
ще ни спаси; Този е Господ; чакахме Го; Ще се възрадваме и развесе-

лим в спасението Му.“ Исая 25: 9
„Живите праведни се променят „в миг, при мигването на око.“
При Божия глас те бяха прославени. Сега те са направени безсмъртни и заедно с възкръсналите светии са грабнати да посрещнат своя
Господ във въздуха. Ангели събират Неговите избрани от четирите
ветрища, от единия край на небето до другия . Малки деца са занесени в ръцете на техните майки. Приятели, задълго разделени от
смъртта, се събират, за да не се разделят никога вече и с радостни
песни се издигат заедно кам Божия град.“ ВБ 645
„След това видях, и ето – голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и племе, език и люде, стоящи пред
престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в
ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог,
Който седи на престола и на Агнето!… А той ми каза: Това са онези,
които идват от голямата скръб; и са изпрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.“ Откр. 7: 9-14

Той ще ни възнагради
„ Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на
всекиго, според каквито са делата му.“ Откр. 22:12
„Ние сме приети единствено чрез Христовите заслуги, а делата на
милост, делата на благотворителност, които вършим, са плодове на
вярата; и те се превръщат в благословение за нас, защото човеците
ще бъдат възнаградени според делата си. Ароматът на Христовите
заслуги е това, което прави нашите добри дела приемливи за Бога, а
благодатта е тази, която ни прави способни да вършим дела, за които
Той да ни възнагради.“ 5АБК 1122
„Каквото и да е нещо, извършено от любов, колкото и малко да изглежда в очите на хората, е прието и възнаградено от Бога.“ ВБ 487
„Верността и честността в малките неща, извършването на малките задължения и малките добри дела на милост ще ободрят и развеселят житейския ни път; и когато нашата работа на земята привърши, всяко едно от малките задължения, извършено с вярност, ще
бъде съхранено като скъпоценен камък пред Бога.“ 4СЦ 591
„Никое дело на несебелюбива служба, колкото и малко или обикновено да е, никога не ще бъде изгубено. Чрез заслугите на Христовата вменена праведност, ароматът от такива думи и дела ще се пази
завинаги.“ СД 270
„Наградата, блясъкът на небето, дарени на победителите, ще съответстват на степента, с която те са представяли характера на Христос
на света.… Короната на живота ще бъде ярка или бледа, ще блести
с много звезди или на нея ще светят няколко скъпоценни къмъка, в
съответствие с нашия начин на действие.
Ден след ден, ние можем да градим една добра основа за времето,
което предстои. Чрез себеотричане, чрез упражняване на мисионски
дух, като изпълваме живота си с всякакви възможни добри дела, като
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се стремим така да представим Христос, че да спечелим много души
за истината, ние ще проявяваме почит към отплатата на наградата.“
6АБК 1104,1105
„Разумните ще сияят със светлостта на простора, и онези, които обръщат мнозина към правдата – като звездите до вечни векове.“
Дан. 12: 3
„Всеки, за когото са били средство за спасение, прибавя звезди
към славната корона и увеличава вечната им награда.“ 1СЦ 198
„Една душа, спасена от вашето собствено семейство или чрез тър-

пеливите ви и ревностни усилия, ще донесе толкова почит на Христовото име и ще грее така ярко в короната ви, сякаш сте намерили
тази душа в Китай или Индия.“ СД 252
„С неизказана радост родителите гледат короната, дрехата, арфата
дадени на децата им. Дните на надежда и страх са свършили.… Децата им са спасени.“ MД 352
„Така казва Господ: Въздържай гласа си от плач и очите си от
сълзи, защото делото ти ще се възнагради, казва Господ, и те ще се
върнат от земята на неприятеля. Има надежда за сетнините ти, казва
Господ, и чадата ти ще се върнат в своите предели.“ Ерем. 31:16, 17
„Ние не сме разделени завинаги, но ще срещнем своите любими
хора, които са заспали в Исус. Те ще излязат отново от земята на врага. Дарителят на живота идва. Мириади святи ангели Го придружават в пътя Му. Той разкъсва веригите на смъртта, строшава оковите
на гроба и скъпоценните пленници излизат в здраве и безсмъртна
красота.
Когато малките бебета излизат безсмъртни от своите пръстни легла, те веднага отлитат към ръцете на своите майки. Те се срещат, за
да не се разделят никога вече. Но много от малките нямат своя майка.
Ангелите вземат тези малки без майки и ги завеждат при дървото на
живота.
Исус поставя златния пръстен от светлина – короната на техните малки главички. Бог позволява скъпата майка на Ева (така се е
казвала племенницата на Е. Вайт, починала като дете) да дойде, за
да могат малките й крилца да обгърнат радостната гръд на нейната
майка.“ 2ИВ 260
„Господ често ме е поучавал, че много малки деца ще бъдат положени в гроба преди времето на скръбта. Ние ще видим своите малки
деца отново. Ще ги видим и ще ги познаем в небесните дворове. Положете доверието си в Господа и не се страхувайте.“ 2ИВ 259
„Печатът или белегът на вярващите родители ще покрие техните деца, ако са възпитавани според възпитанието и съвета на
Господа.“ РХ 28.03.1893
„Някои родители позволяват на Сатана да управлява децата им и
те не са ограничавани, но им е позволявано да развият грешни характери, да бъдат избухливи, себелюбиви и непокорни. Ако умрат,
тези деца не биха били взети в небето…. защото в тях би се проявило
същото разположение.“ 3ИВ 314, 315
„Когато Господ приготвя Своите скъпоценни камъни, на верните,
покорните,честните Той ще погледне със задоволство. Ангелите са
заети с изготвянето на корони за такива хора и върху тези, украсени
със звезди корони, ще се отразява светлината, която се излъчва от
трона на Бога.“ 5СЦ 96
„Някои ще имат по-ярки корони от други, но в сърцата на изкупените няма да има никакви мисли на ревност. Всеки ще бъде съвършено удоволетворен, защото всички ще бъдат възнаградени според
работата си.“ 3ИВ 155
„В Божието царство, постът не се заема чрез пристрастие. Не
се спечелва, нито се дава произволно. Той е резултат от характера.
Короната и тронът са белези на едно състояние, което е постигнато
– белези на лично завоевание чрез благодатта на нашия Господ Исус
Христос.“ ДA 543
„Всяка спечелена победа е скъпоценен камък в короната на живота.“ 6АБК 1088
„Блажен е човекът, който устоява на изкушение, защото, като бъде

изпитан, ще получи короната на живота, който Господ е обещал на
онези, които Го любят.“ Яков 1: 12
„Христос, оформен отвътре е това, което прави човек достоен
да получи короната на живота, която не овехтява.“ M 98
„Характер, оформен според Божественото подобие, е единственото съкровище, което можем да вземем от този свят за идващия.
Онези, които са напътствани от Христос в този свят, ще вземат всяко
божествено постижение със себе си в небесните жилища. А в небето
непрекъснато ще се усъвършенстваме. Колко е важно тогава развитието на характера в този живот.“ ПрХ 332
„Но Христос не ни е дал никакво уверение, че придобиването на
съвършенство на характера е лесна работа. Един благороден, хармоничен характер не се унаследява. Не идва при нас случайно. Един
благороден характер се печели с лични усилия, чрез заслугите и благодатта на Христос. Бог дава талантите, силите на ума; ние формираме характера.“ ПрХ 331
„… Именно чрез повтаряне на действията, навиците се изграждат
и характера се утвърждава.“ ДВ 199
„Умствените способности и дарбите не са характера, защото те
284 285
често се притежават от онези, които имат самата противоположност
на един добър характер. Репутацията не е характер. Истинският
характер е качество на душата, разкриващо се в поведението.“
ДВ 161
„В живота на онези, които са изкупени чрез кръвта на Христос
постоянно ще се проявява саможертва. Ще се вижда доброта и праведност. Тихата вътрешна опитност ще изпълва живота с богоподобие, вяра, кротост, търпение. Това трябва да бъде нашата ежедневна
опитност. Ние трябва да формираме характери, свободни от грях
– характери, изградени праведни във и чрез благодатта на Христос.“
СЗ 633, 634
„Духовният и моралният характер е този, който е ценен в
очите на небето и той е, който ще остане след гроба и ще бъде
прославен с безсмъртие през безкрайните векове на вечността.“
1ИВ 259

Той ще сложи край на всичко
„ И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от
тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища на
земята,… да ги събере за войната,… И те се разпростряха по цялата
широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град;
но огън падна от Бога из небето, та ги изпояде.“ Откр. 20: 7-9
„В края на хилядата години Христос отново се завръща на земята… Като слиза в страшно величие, Той заповядва на нечестивите
мъртви да възкръснат, за да получат участта си.“ ВБ 662
„Защото Господ ще стане както на хълма Ферасим, ще се разгневи както в долината Гаваон, за да извърши работата Си, пречудната Си работа, и да изпълни делото Си, удивителното Си дело,“
Исая 28: 21
„Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден,
който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите, та няма да им остави ни корен ни клонче.“ Малахия 4:1
„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата
земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и святият град, новият
Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста укра-

сена за мъжа си….Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите
им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни
болка; първото премина.“ Откр. 21:1-4

Той идва скоро – бъди готов
„Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие
в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ускорявате дохождането на Божия ден,… Старайте се да ви намери в мир, без петно и
безупречни.“ 2Петр. 3: 11-14
„Никой от нас не бива да се осмелява да заспива за миг; защото в
час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“ 5СЦ 12
„Нека държим здраво изповедта на нашата вяра без колебание.“
Евр. 10: 23
„Пазете себе си в Божията любов, като търсите милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.“ Юда 21
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АБК Адвентен библейски
коментар НМ В небесни места
АД Адвентен дом (Дом и
семейство) НП Нашето високо призвание
ББ Божията удивителна
благодат НР Новоиздаден ръкопис
В Възпитание ОЖ Осветен живот
ВБ Великата борба ОХВ Основи на християнското
възпитание
ВД Вяра и дела ПН Поглед нагоре
ВЖ Вярата чрез която живея ПП Патриарси и пророци
ВМ Вести към младите ПрХ Притчи Христови
ДА Деяния на апостолите ПХ Пътят към Христос
ДВ Детско водителство ПЦ Пророци и царе
ДП Духът на пророчеството Р Ръкопис
Е Евангелизъм РП Ранни писания
ЖИ Животът на Исус РХ Ревю енд Хералд
ЗВ Знамения на времето Сб Сблъсъкът
ЗП За да Го познавам СД Синове и дъщери на Бога
ЗС Здравна служба (По
стъпките на Великия лекар) СЕ Служители на евангелието
ИВ Избрани вести СЗ Съвети върху здравето
ИР Издаден ръкопис СС
Свидетелства
към служителите
(проповедниците)
М Мараната СУ Съвети към учителите
МБ Мисли от планината на
блаженствата СЦ Свидетелства към църквата
МД Моят живот днес ТД Този ден с Бога
МИ Младежки инструктор

Съкращения на произведенията на Елена Вайт,
използвани в книгата
Забележка: Цитираните страници са от английските издания на
тези книги и не отговарят на съответните страници на български
език.
Име Съкр.
1 Йоаново 1Йоан
1 Книга на
летописите
1Лет.
1 Книга на царете 1Царе

1 Коринтяни 1Кор.
1 Петрово 1Петр.
1 Тимотей 1Тим.
1Солунци 1Сол.
2 Йоаново 2Йоан
2 Книга на
летописите
2Лет.
2 Книга на царете 2Царе
2 Коринтяни 2Кор.
2 Петрово 2Петр.
2 Солунци 2Сол.
2 Тимотей 2Тим.
3 Йоаново 3Йоан
3 Книга на царете 3Царе
4 Книга на царете 4Царе
Авакум Авак.
Авдий Авд.
Агей Агей
Амос Амос
Битие Бит.
Второзаконие Вт.
Галатяни Гал.
Даниил Дан.
Деяния на
апостолите
Деян.
Евреите Евр.
Ездра Ездра
Езекиил Ез.
Еклисиаст Екл.
Еремия Еремия
Естир Естир
Ефесяни Ефес.
Име Съкр.
Захария Зах.
Изход Изх.
Исая Исая
Исус Навиев Ис. Нав.
Йоан Йоан
Йов Йов
Йоил Йоил
Йона Йона
Колосяни Колос.
Левит Лев.
Лука Лука
Малахия Мал.
Марко Марко
Матей Мат.
Михей Мих.
Наум Наум
Неемия Неем.
Осия Осия
Откровението на
Йоана
Откр.
Песен на песните Пес.
Плачът на Еремия Пл. Ер.
Притчи Пр.
Псалми Пс.
Римляни Римл.
Рут Рут
Софония Соф.
Съдии Съдии
Тит Тит

Филимон Филимон
Филипяни Филип.
Числа Числа
Юда Юда
Яков Яков

Библейски съкращения,
използвани в книгата

