Позиция и мандат като синове
oт Крум Крумов

Изключително важно е да знаем и разбираме нашата новозаветна
позиция на синове в Царството на Бога. Ако ние не разбираме това няма да се
ползваме от възможностите, които ни дава тази позиция, а също така няма да
знаем за отговорностите, които идват с нея, това което сме призвани да
направим от тази позиция.
Нека да видим две свидетелства. Едното е свидетелството на Йоан
Кръстител за Сина, Исус Христос, а другото е свидетелството на Сина за Йоан
Кръстител.
1. Йоан Кръстител говори за Сина – Йоан 3:25-31
“И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един
юдеин относно очистването.
И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе
отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички
отиват при Него.
Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е
дадено от небето.
Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен
пред Него.
Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца,
който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца;
и така, тая моя радост е пълна.
Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята,
земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.”
Стих 31 казва, че този който идва от горе (небето) има горна позиция и
говоренето му е от тази позиция. Тук става въпрос за позицията на син.
В Йоан 3:3 Исус каза: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой
отгоре, не може да види Божието царство.” Тук става въпрос за нашето
новорождение чрез Словото и Духа на Господа и придобиването на статут на
Божии синове (Йоан 3:5; Йоан 1:12,13).
2. Сина говори за Йоан Кръстител – Мат.11:7-11
“И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана:
Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана?
Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето,
тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от
пророк.
Това е онзи, за когото е писано: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".
Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал поголям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е поголям от него.”
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В стихове 9 и 11 се изтъква силата и големината на дара му. Между
родените от жени (от земята), не се е издигал по-голям от Йоан Кръстител. Това
означава,че всички родени до онзи момент (в Стария завет) са имали по-ниска
позиция и дар от Йоан Кръстител. В това число са Авраам, Исаак, Яков,
Моисей, Самуил, Давид, Илия, Елисей и много други велики имена в Стария
завет.
Вижте този велик момент: “обаче, най-малкият в Небесното царство
(роден от горе, от Духа и Словото на Господа), е по-голям от него (от Йоан
Кръстител).”
Ние, които живеем в новозаветното време и сме приели Исус Христос за
наш Господ и Спасител, колкото и малки да сме в Божието царство, сме поголеми в позиция от Йоан Кръстител, а това означава, че сме по-големи от
великите герои в Стария завет, защото те бяха от земята, а ние от Небето
(Фил.3:20). Днес заради делото на Исус ние имаме привилегията да бъдем в
позицията на синове на Всевишния (Рим.8:14-17).
Човек без горната позиция на син или такъв, който е в тази позиция, но
не я осъзнава стъпва на дара си за да се издигне над другите в позиция чрез
своята харизма. Човек, обаче, който знае своята горна позиция на син слиза
надолу за да служи на другите като син.
Йоан 8:14 – “Исус в отговор им рече: Ако и да свидетелствувам за Себе
Си, пак свидетелството Ми е истинно; защото зная от къде съм дошъл и на
къде отивам; а вие не знаете от къде ида или на къде отивам.”
Исус знаеше своята позиция в Бога. Знаеше от къде идва (позиция) и на
къде отива (какво трябваше да извърши). Той се движеше с цел, разбирайки
своя мандат. Ето дефиницията за мандат: пълномощие, поръчение за
изпълнение на поставена задача; времето през което продължава поръчението.
Хората мислеха, че знаят от къде идва Христос гледайки естествения Му
произход, това което знаеха с естественото си познание (Йоан 7:25-29), но бяха
объркани като гледаха свръхестествените неща, които вършеше и знаеха, че не
знаят от къде идва (Йоан 9:29,30). Няма значение, какво хората мислят за нас.
Ние като Исус трябва да имаме дълбоко вътрешно убеждение за нашия
произход и мандат, това което трябва да извършим.
Има голяма сила в това да знаеш:
1. Че не си сам, но Отец е с теб (Йоан 16:32)
2. Че си под заповедта на мандата от Отец (Йоан 8:29)
Йоан 16:32 – “ Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки
при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с
Мене.”
Исус знаеше, че всички щяха да го оставят, но не се чувстваше провален
и самотен от това, защото знаеше, че Отец, не просто Бог-Създателят, но Баща
Му е с Него. Исус знаеше своето синовство и това Му даде сила да върши, и
завърши делото, което Отец Му беше поверил (Йоан 17:4). Исус не позволи на
мнението на хората да Го отклони от Неговия мандат. Хората очакваха Той да
отиде в Ерусалим за да стане цар, но Исус знаеше къде отива, на кръста на
Голгота.
Апостол Павел също знаеше кой е и на къде отива (Д.А.19:21). Воден от
това, което трябва да извърши той виждаше в бъдещето, къде трябваше да
отиде.
Днес ние имаме същата позиция както Исус, но трябва да я осъзнаем и да
стоим твърдо в нея, за да бъдем успешни в мандата, който имаме от Отец.
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Ефесяни 2:4-6 – “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 Христа (по благодат сте спасени),
и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места , в
Христа Исуса;”
Словото казва, че ние вече седим в небето в Исус Христос. Ние очакваме
изкуплението на нашите физически тела, но в духа вече сме там. Вижте
внимателно следните стихове в Йоан 17 глава. Стих 11: “Не съм вече на света,
а тия са на света…”; стих 15: “Не се моля да ги вземеш от света, но да ги
пазиш от лукавия.”; и стих 24: “Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и
тия, които си ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал”. Първо,
Исус казва, че не е на света, но все още беше на земята, не беше пострадал и
възкръснал. После в стих 15 каза, че не иска учениците Му да отидат на небето,
но в стих 24 казва, че иска те да бъдат с Него в небето. Звучи объркващо, но не
е. Исус беше на земята със Своето физическо тяло, но в духа беше на небето в
тронната зала на Отец. Той иска и ние да сме по същия начин. Ние сме на
земята вършейки волята Му, но в духа сме на небето в позиция на син.
“Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил
в старо време на бащите ни чрез пророците (от дара), в края на тия дни
говори чрез Сина (от позицията на син), Когото постави наследник на всичко”
Евр.1:1,2
“Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята,
земен е, и земно говори.” Йоан 3:31
Господ винаги е издигал Своите дарове и е говорил чрез тях, но днес
повече от всякога Отец иска да бъде издигната армия от синове и дъщери, които
да говорят с небесна власт, вършейки волята Му на земята.
Евреи 1:1-4
„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил
в старо време на бащите ни чрез пророците,
в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на
всичко, чрез Когото и направи световете,
Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото
същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши
[чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,
и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е
наследил, е по-горно от тяхното.”
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