ВАЖНОСТТА НА МЕСТНАТА ХРИСТОВА ЦЪРКВА
от п-р Емануил Тинев

Живеем във време на голямо объркване по отношение на мястото и целта
на местната Христова църква. Все повече хора, които изповядват, че са
християни, отказват да се посветят на една видима, местна църква чрез
завета на членството.
Други вече са се насочили към интернет църкви, където слушат проповеди,
когато си пожелаят и каквото им харесва, без никакъв ангажимент.
Научаваме, че някои лъжеучители даже кръщават, венчават и раздават
Господна вечеря по интернет.
Но дали Бог ни е спасил, а след това оставил да се лутаме в този грешен и
объркат свят? Не, разбира се! За всички въпроси на нашата вяра и
християнски живот, Бог ни е дал едно свято, непогрешимо и вседостатъчно
ръководство – Библията! Тя отговаря на всичките ни въпроси и разрешава
всичките ни дилеми.
Когато изследваме Свещеното Писание, ние разбираме, че нашият Небесен
Отец не ни е оставил да живеем в несигурност и по отношение за местната
Христова църква и нашето членство в нея!
1. ХРИСТОВА ЦЪРКВА Е СЛАВНА
Църквата на живия Бог в миналото и сега е славна в Неговите очи.
Нито една група, нито едно движение, никоя институция в света, не може
да достигне до славата, блясъка, почитта, красотата, великолепието,
достойнството, съвършенството и силата на Църквата на всемогъщия Бог.
А Божията воля е всички ние, да бъдем пленени от гледката на славната
църква, така както Бог я вижда. Много от неправилните ни разбирания за
местната Христова църква ще отпаднат внезапно, ако приемем Божията
перспектива за Неговата Църква! Джон Нютън споделя Божията гледна
точка, когато парафразира учението на Псалом 87 в добре известната му
песен:
„О, Сионе, граде Божий, с радост чухме ний вестта.
Бог във тебе дом положи, основан на канара.“
ЕП 587 (мелодия 414)
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Но тези изявления за славата на Христовата църква не са само едни
романтични илюзии. Те могат да бъдат доказани от Святото Писание:
1) Църквата Христова е славна, защото е избрана от Бога:
„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос
ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е
избрал в Него преди създаването на света, да бъдем святи и без недостатък пред
Него в Любов.“ (Ефесяни 1:3,4)

Това, към което Господ е насочил спасителната си любов от преди
създанието на света, е от изключителна важност за Него.
Не трябва ли Христовата църква да бъде от първостепенно значение и за
всеки, който изповяда, че е християнин?
2) Църквата е славна, защото е купена с велика цена:
„В Него имаме изкупление си чрез кръвта Му, опрощение на прегрешенията ни,
според богатството на Неговата благодат.“ (Ефесяни 1:7)
„Като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви
суетен живот, не със сребро или злато, но със скъпоценната кръв на Христос, като
на Агнец без недостатък и пречист.“ (1 Петрово 1:18,19)

Ние често преценяваме стойността на една стока по нейната цена.
Например, ако купуваме пръстен, брошка или други подобни и те струват
само няколко лева, ние сме убедени, че те имат малка стойност.
От добре информиран източник знам, че „Бижу Ленд“ в Пловдив е един от
магазините, които предлагат такива стоки и че има хора от 1-ва ЕСЦ, които
са посетили няколко пъти това място и са се възползвали от ниските цени.
Но ако искаме да закупим скъп пръстен, който да подарим на своята съпруга
или годеница, ние ще отидем в някой от известните бижутерийни магазини
по Витошка или в моловете.
Бог определи толкова висока стойност на Своята Църква, че изпрати Своя
единороден Син, за да купи Църквата за Себе си, като плати най-високата
цена за нея на Голгота. И чрез нашето участие в Господната Трапеза, ние ще
възпоменем тази основополагаща истина на Християнската вяра!
3) Църквата е славна, защото нейните членове са осиновени от Бога за
Негови деца:
„Като ни е предопределил да ни осинови чрез Исус Христос,
по благоволението на Своята воля.“ (Ефесяни 1:5)
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„Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх,
но приели сте Дух на осиновение, чрез Който и викаме: Авва Отче!“ (Римл. 8:15)

Бог не само осигури прошка за нас грешниците, чрез кръвта на Христос, но
и ни направи Свои законни синове. Нещо повече, членовете на Христовата
църква са издигнати до положението на свято свещенство: „царе и
свещеници на Бога“, според Откр. 1:6, и „царско свещенство, свят народ“,
според 1 Петрово 2:9.
Това издигнато, почетно положение пред Бога, очевидно произлиза от
Божието прощение. Членовете на Църквата, които преди това бяха „чада на
гнева и синове на непокорството“, сега са членове на царското семейство
на Бога.
4) Христовата църква е славна и поради нейното великолепно и изящно
наследство:
„И ако сме чада, то сме наследници, наследници на Бога и сънаследници с
Христос, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.“ (Римл. 8:17)

Като осиновени деца и членове на Христовата църква, ние християните сме
наследници на несметно богатство. Християнското богатство включва:
Божието царство (Лука 12:32), Новото небе и земя (2 Петр.3:13; Откр.21:1),
Вечния живот (Марк 10:30;…) и Привилегията да видим Бога (Мат.5:8).
Като гарант за тези благословения, на Божиите деца е даден Святият Дух
като залог:
„В когото и вие, като чухте словото на истината, тоест, благовестието на вашето
спасение и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещания Святи Дух.
Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога
за похвала на Неговата слава.“ (Ефесяни 1:13,14)

Така членовете на църквата са призовани „да получат наследство, което е
нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за тях!“
(1 Петр. 1:3-5).
5) Църквата е славна и поради нейното централно място в Божия план.
Бог възнамерява да демонстрира чрез Църквата славната си любов,
мъдрост и благодат:
„Та на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата
многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение,
което Той осъществи в Христос Исус, нашия Господ.“ (Ефесяни 3:10,11)
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Тя е в сърцевината на Божия план за Неговото творение:
„И всичко покори под нозете Му и постави Го глава над всичко за църквата,
която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този,
Който изпълва всички във всичко.“ (Ефесяни 1:22,23)

6) Църквата е славна, защото нейната Глава, Христос е славен:
„В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото
и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко
чрез Него и за Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се
сплотява. И глава на тялото, тоест на църквата е Той, Който е началото,
първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец
благоволи да всели в Него съвършената пълнота!“ (Колосяни 1:15-19)

Христос е издигнат над всичко, прославен над всичко и Църквата участва в
Неговата слава, като Негово тяло. По силата на единството си с Христос,
църковните членове действително участват в „пълнотата на Бога“ (Еф.3:19)
и „славата на Христос“ (Йоан 17:22).
Но ако ти не си част от видимото тяло на Христос чрез завета на членството,
как смееш да твърдиш че имаш „славата на Христос“ и участваш в
„пълнотата на Бога“?
7) Църквата е славна, защо тя се наслаждава на личното и мощно
служение на Святия Дух.
Църквата е храм на Святия Дух: Апостол Павел пише на църквата в Коринт:
„Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас.“ (1 Кор. 3:16)

8) Църквата е славна, защото е свята: Еф.2:21; 5:25-27
Истинската слава и красота на разумните, на моралните същества, е
святостта. Само чрез свят живот, членовете на Църквата Христова отразяват
Божия образ.
Църквата е призована към славно съвършенство, което включва
подражание на самия Бог. За това Исус казва:
„И тъй, бъдете съвършени и вие,
както е съвършен вашия небесен Баща“ (Мат. 5:48)

Как? Питаме ние.
Апостол Павел отговаря:
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„Като подражавате на Бога, като любезни, Негови деца!“ (Ефесяни 5:1)

9) Църквата е славна, защото има близък достъп до Бога:
„Защото чрез Христос, имаме достъп при Отца в единия Дух.“(Еф.2:18)
„Нещо повече, ние сме призовани да пристъпваме с дръзновение към престола
на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага
благовременно.“ (Евр. 4:16)

Само на Църквата е даден постоянен достъп до пресвятото място, където
Бог обитава в непрестъпна светлина. Святото Писание още ни учи, че Бог
присъства всред Църквата си:
„И обърнах се да видя Този, Който ми проговори и като се обърнах, видях 7
златни светилника и всред светилниците Един, като Човешкия Син, облечен в
дълга дреха и препасан около гърдите си със златен пояс.“ (Откр.1:12,13)

Без това действително, макар и невидимо присъствия на Господа всред
Църквата си, тя не може да бъде истинска Негова Църква! Без Божието
невидимо, но реално присъствие тук тази сутрин, ние можем да бъдем една
добре облечена приятелска група, клуб по интереси или даже общество,
което обича качествената музика, НО в никакъв случай не можем да
твърдим, че сме Христова църква!
2. ВИДИМАТА, МЕСТНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА Е СЛАВНА
Библейското разбиране за Църквата, което току-що разгледахме, е много
възвишено. За това се изкушаваме да мислим, че то е много далече от
видимите, местни Христови църкви, които познаваме.
Вярно е, че всички истини, които си припомнихме от Божието Слово, ще се
изпълнят съвършено за Христовата Църква само в прославеното ѝ
състояние в небето. Но това по никакъв начин не подкопава факта, че Бог е
установил Неговата славна църква да бъде организирана и видима тук на
земята.
„Бог не е запалил Светилника си, за да Го крие“, казва п-р Даниел Рей.
Споменатите вече Библейски пасажи, които доказват колко е славна
църквата на Бога, са всички написани до точно определени местни Христови
църкви. Тези локални църкви бяха основани от Бога, чрез Неговите
служители, за да бъдат видим израз на всемирната, невидима, славна
Църква.
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Това може да бъде доказано по следния начин:
1) ГИ Христос рядко използва думата „Църква“ в 4-те Евангелия.
Но когато я използва, Той има предвид, че Неговата църква е видима и
трябва да се управлява видимо на земята. Според Исус, ако брата или
сестрата, които са съгрешили, упорстват и не се покаят за греховете си, те
трябва да бъдат изключени от видимата местна църква и отношението към
тях трябва да бъде като към невярващи. (Мат.18:15-18)
А прославеният Господ се обръща към видими местни църкви в Откр.2,3
глави, за да потърси отговорност от тях дали следват Неговата воля или не.
Дали поддържат славата на Неговата Църква или я похабяват!
2) В съгласие с учението на Господа, апостолите основаха видими местни
църкви и дадоха наставления за тяхното правилно функциониране и
издръжка: в Деяния на апостолите, Посланията, особено Пастирските
послания до Тимотей и Тит!
Ще дръзнем ли да пренебрегнем тази апостолска практика?
В Деяния на апостолите думата „Църква“ се използва във връзка с
конкретни местни църкви: Църквата в Ерусалим, в Антиохия, в Ефес!
Този модел продължава и в апостолските послания: Ето как апостолът на
езичниците се обръща към една от църквите: „Павел, Сила и Тимотей, до
Солунската църква в Бога, нашия Отец и ГИ Христос!“
Във всички тези препратки е очевидно, че всемирната Църква Христова има
местно, видимо изражение в отделните църковни събрания.
3) Видимата, местна Христова църква е очевидна и в НЗ пасажи, които
говорят, че ние не сме сами. Това са наставления, които учат, как ние
християните да се отнасяме един с друг, когато сме събрани като местна
църква: „Обичайте се един друг! Изобличавайте се един друг! Прощавайте
си един на друг! Насърчавайте се един друг! Подкрепяйте се един друг!“
Когато четем тези заповеди в техния контекст, става ясно, че Библейското
учение за славната Църква, което разгледахме, е приложено в живота на
местната църква.
Божието Слово категорично заявява, че Христовата славна Църква е видима
в настоящата епоха, времето между I и II-рото идване на Христос!
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Несъвършенството, което е очевидно във всяка местна църква, не променя
факта, че всяка църква е отговорна да бъде осезаемо, видимо проявление
на съвършения идеал. Нещо повече, когато Църквата достигне до
окончателното си съвършенство в небесното царство, тя пак ще бъде
видима и то за целия космос!
Една от големите нужди на нашето време е от живи, библейски, местни,
Христови църкви. Никоя друга институция или организация не може да ги
замести.
За това всеки, който изповяда, че е християнин, трябва да стане част от жива,
библейска, местна църква, за да участва в мисията на Христовата Църква в
света.
Нуждата е голяма. Натиска на нечестието е смазващ.
Тези, които унижават и гонят Христовото тяло, са легиони.
Нека се изправим тогава и да вървим смело, за да заявим със слово и на
дело, че сме част от Славната Христова църква в София!
Нека да изповядаме, че сме Господни, като служим вярно на нашия Бог и
като следваме Неговата воля в местната църква, където Неговото
провидение ни е довело! Амин!
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