алкохолни напитки за неговото тяло.
И все пак хората предпочитат
тези отровни напитки пред чистата
Христова вода, която е по-добра от
всички други на земята.

целият свят да дойде при този извор
и да пие. Но всъщност не е така. Хората не идват и не пият живата вода
от Христос. Защо? Защото повече
обичат друга напитка или по-точно,
други напитки.

М

иналото лято по съвета на лекарите отидох в
Карлсбад, който се слави
с целебните си минерални извори.
Горещата вода, която блика тук, има
чудното свойство да съживява целия
организъм и най-вече храносмилателните органи. Една от болестите,
които се лекуват в Карлсбад,
е зътлъстяване. За тази болест карлсбадските води са
неоценими.
След като пристигнах,
забелязах нещо неочаквано за
мен. Между жителите на Карлсбад
има доста пълни и дори затлъстели
хора. Онези, които идват да се лекуват тук, постепенно стават тънки като
тръстика, а местните жители са като
охранени прасета.
- Какво може да значи това? - попитах един местен жител, също много
пълен човек.
- Всичко е много просто - отвърна
той. - Ние обичаме не вода, а бира.
Като чух това, си помислих, дали
не е същото в духовния живот? Христос е провъзгласил, че от Него тече
извор на жива вода и кани всички
жадни да пият от нея. Би трябвало

КАКВИ СА ТЕЗИ НАПИТКИ?
Преди всичко това са напитките
на учения, замъгляващи човешкия
разум. Вместо да възприемат благата
вест за Божията любов, за спасението на грешниците чрез умилостивителната жертва на кръста, те търсят
учения, свързани с викане на духове,
с мъдрувания за това, което е отвъд
разума.
Второ, това са напитки, които тровят душевността на човека. Вместо
да четат Евангелието, тази съкровищница от най-висши, благородни и чисти мисли, под чието влияние душата
изпитва сладост от общението с Господ, хората предпочитат съвременната литература, пропита с разврат
и похот.
Вместо да отидат там, където се
събират вярващи за молитвено общуване с Бога и своите ближни, за да
възпламенят най-светите си стремежи към чист и блажен живот, тълпи
от хора пълнят места, където Бог не
само е забравен, но и е поругаван,
където загубили разума си мъже и
жени потъват в разврат или пиянство.
Напитките на мисловните фантазии
и увлечения и чувствените измами
са по-страшна отрова за душата на
човека, отколкото бирата и другите

1. ПРЕДИ ВСИЧКО ВОДАТА НА
ХРИСТОС УТОЛЯВА ЖАЖДАТА
Първото свойство на водата е, че
тя успокоява жаждата. Бирата и другите алкохолни напитки не премахват
жаждата, а замъгляват съзнанието.
Всеки човек има духовна жажда:
жадува за душевен мир и спасение.
Ако отиде при Христос, той получава
и двете, както Закхей, Тома и други,
и душата му се насища. Никое друго
учение в света не може да даде мир и
спасение на човешката душа. Другите учения, обратно, най-често помрачават духовното съзнание на човека.
2. ВОДАТА НА ХРИСТОС ИМА
ЦЕЛЕБНА СИЛА
Водата на карлсбадските минерални извори лекува болни от високото наднормено тегло и други болести. А бирата, обратно, води към
напълняване. Хората от Карлсбад
предпочитат това, което носи болест,
пред това, което я лекува. Христовото учение е излекувало много души
от болестта на неверието, съмнението, от робството на греховете и т.н.
Учението на света, обратно, поражда
духовни болести.
Защо да заменяме по-доброто с
по-лошото?
Защо да отстъпваме от Христос?
3. ВОДАТА НА ХРИСТОС ДАРЯВА ЖИВОТ
В пустинята няма никакви растения, няма живот. Но ако се прокара
вода там, ще цъфнат чудесни цветя.
Докато човек е далеч от Христос, сър-

цето му е пустиня: в него няма никакви плодове за Господ.
Но когато отвори сърцето си и в
него се излее поток от Божието Слово, там започват да растат истински
цветя за Господ: вяра, надежда, любов и други плодове на Духа.
А напитките на света (както алкохолът, така и напитките на измамата)
водят към смъртта.
4. ВОДАТА НА ХРИСТОС СЕ
ДАВА ДАРОМ
Когато пристигнах в Карлсбад,
отидох до един извор, изпих чаша
вода и попитах:
- Колко струва?
Неочаквано чух отговора:
- Тук се пие вода безплатно.
Не знам защо хората от Карлсбад
предпочитат да пият не това, което се
дава даром, а това, за което трябва
да плащат.
И си спомних призива на пророка: „О, вие, които сте жадни, елате
всички при водите; и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте. Да!
Елате, купете вино и мляко без пари
и без заплащане...“ (Ис. 55:1).
Какво щастие за човека е, че водата, която дава Христос, учението
Му, което носи благо за човечеството, и самото спасение се дават
даром. Въпреки това мнозина предпочитат да пият напитката на греха,
за която често плащат със здравето
и живота си.
Скъпи приятелю! Какво пиеш ти?
Каква е твоята напитка? Дали тя утолява жаждата на душата или замъглява духовното ти съзнание? Изцелява и спасява или води до болести и
погубва? Получаваш ли я даром или
плащаш за нея със
своето спокойствие
и здраве?
Ела при Христос
и пий от Неговата
жива вода!

