ЧУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ПОКОРСТВО
Част 1
(текстът е свален от аудио послание)
от Крум Крумов
1 Царе 3:21 И Господ пак се явяваше в Сило; защото Господ се откриваше на
Самуила в Сило чрез словеса от Господа. И Самуиловите думи се разнасяха по целия
Израил.
Господ се явява чрез думите на някой, когото Той е изпратил.
Лука 24:13-33 И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус,
шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова
що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с
тях; но очите им се удържаха да Го не познаят. И рече им: Какви са тия думи, които
разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. И един от тях, на
име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото
там тия дни? И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който
бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде; и как нашите главни
свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха. А ние се
надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети
ден откак стана това. ри туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли
отзарана на гроба, и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на
ангели, които казали, че Той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на
гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели. И Той им рече: О
несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не
трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си? И като почна от
Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. И
приближиха селото, в което отиваха; Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те
Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той
влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и
даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха
помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни
тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха
събрани единадесетте и тия, които бяха с тях.
Йоан 6:63 …думите, които съм ви говорил (ви говоря - ориг. текст), дух са и
живот са.
Хлябът е преобраз на Божието слово. Той ни се дава чрез някой, който е изпратен
до нас. Липсата на този хляб в нашия живот ни кара да се опитваме да компенсираме този
дефицит чрез религиозни дела и активности.
От края на Стария завет (кн. Малахия) до началото на Новия завет (Еван. от Матей)
минават около 400 години, които са известни като 400 години на мълчание. Това е времето
на разцвета на елинската култура и философията (Аристотел, Епикур и т.н.). Когато Бог
спре да говори, тогава човеците започват да говорят и да създават своите философии, чрез
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които да живеят. Дори и днес, когато няма ясно слово от небето, хората (т.е.
проповедниците) започват да говорят. Те налагат на хората модели, системи и философии
чрез които да живеят.
Колосяни 2:8 Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна
измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
Днес такива философии могат да бъдат комунизма, капитализма, хуманизма и т.н.
Всичко това са човешки идеологии, които заробват хората.
Битие 1:1-3 В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и
неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог
каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
Йоан 1:1-4 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в
начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това,
което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
В началото винаги е Словото на Бога. В Словото на Бога е животът на Бога. Всичко,
което е станало, е станало чрез Словото на Бога. Всяко едно движение на Бога е започнало
чрез освобождаване на Словото на Бога. Всяка една истина в историята на Църквата е била
възстановена чрез изговаряне на Словото на Бога. Бог е употребявал човек, който е ставал
Негов глас в своето време и е живеел това, което е проповядвал. В началото този човек е
бил неразбран, но в последствие неговото послание се е установявало като култура в
Църквата. По този начин Бог е предвижвал Църквата Си напред. Бог и днес продължава да
говори. Въпросът е: Има ли кой да чуе?
Матей 13:3-23 И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее;
и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други
паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха,
защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен
изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А
други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое
тридесет. Който има уши [да слуша], нека слуша. Тогава се приближиха учениците Му
и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е
дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който
има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това,
което има. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат,
нито разбират. На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: "С уши ще
чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото
сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не
би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се
обърнат, И Аз да ги изцеля". А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви,
защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да
видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не
чуха. Вие, прочее, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всекиго, който чуе словото
на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; той е
посеяното край пътя. А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и
веднага с радост го приема; корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато
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настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. А посеяното между
тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството
заглушават словото, и той става безплоден. А посеяното на добра земя е оня, който чуе
словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой
тридесет.
Няма истински плод за Царството, ако не чуеш Словото.
Изход 19:4-6 Вие видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови
крила и доведох ви при Себе Си. Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще
пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено
притежание, защото Мой е целият свят; и вие още Ми бъдете царство свещеници и
свет народ.
Това, което те прави да бъдеш цар и свещеник, е чуването на Божия глас. Днес има
много християни, които си мислят, че са Царско Свещенство и Свят народ , но ухото им е
затъпяло.
Йоан 8:43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате
Моето учение.
Провалът ни в слушането на посланието на Бога води до невежество относно
настоящата истина (намеренията и плановете на Бог в настоящия сезон).
Лука 10:38-42 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.
Няма нищо по-важно от това - да чуем от Господа. Това ни въвежда в Неговата
почивка. Думата залисваше (периспал - гр.) означава да бъдеш разсеян или да бъдеш
свръхнатоварен с неща. Единствено Божието слово може да донесе Божествен ред в нашия
живот и едва след това можем да имаме Божествен мир.
Йоан 6:63 …думите, които съм ви говорил (ви говоря - ориг. текст), дух са и живот
са.

______________________________________________________________________
* Текстът е набран от Янко Драгнев от аудио посланието “Чуване, приемане и покорство” – част 1
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