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ЦАРИЦАТА В ЗЛАТО –
ХРИСТОВАТА НЕВЯСТА
Дейвид Уилкерсън
13 Март 1995

45-та Псалм ни дава една прекрасна картина на Христос и Неговата невяста. На път е да се
осъществи един грандиозен брак и писателят „прелива“ от екстаз и вълнение: „От сърцето
ми извира блага дума ...” (Псалм 45:1).
Псалмистът едва се съдържа. Той се опитва да опише нещо, което вижда с ума си - една
невероятна церемония, с величествен и славен младоженец и красива булка, облечена в
злато!
Преди няколко години, вниманието на целия свят беше приковано върху кралската сватба в
Англия. Милиони хора по целия свят се бяха залепили за телевизорите, когато принцеса
Даяна и принц Чарлз сключваха брак. Това беше една от най-бляскавите и популярни сватби
в съвременната история.
В телевизиите гостуваха коментатори експерти, които описваха всяка подробност от
церемонията. Новинарски клипове показваха кралския живот на Чарлз - неговите поло
мачове, задълженията му като принц и наследството му като следващ крал на Англия неговия престол, богатство и дворец.
оментаторите описаха в подробни детайли и всичко относно принцеса Даяна. Тя
изглеждаше невероятна: прическата, кралската и рокля, свитата и, обувките, нейните
украшения, пръстенът и, цветето, кралската и каляска. Дори по време на сватбената
церемония, когато двойката се изправи пред олтара, един коментатор шепнеше
подробности в микро она: „Не ли красива Вижте обувките и, цветята и ...”
Всичко това беше толкова романтично и спиращо дъха - принц и принцеса, обединени в свят
брак „докато смъртта ги раздели.” Хората по целия свят плакаха при тази гледка. Но днес
ние сме свидетели на това как този брак се разпада в един от най-долните и грозни разводи
по лицето на земята!
От друга страна, бракът, описан в Псалм 45, е един далеч по-славен и велик съюз. Той също е
пълен с романтика, красота и величие - но е брак, който никога няма да свърши. Той е
предназначен за вечна слава!
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Всичко в тази сватба е свързано с това как цар Исус взима невястата!
Във всеки един момент ние с вас сме седнали в небесни места с цар Исус. Но, нещо много
по-голямо от това е, че сме сгодени за Него! И скоро ще се осъществи един величествен и
славен брак - грандиозна кралска сватба отвъд всичко, което някога този свят е виждал.
оментаторът на този брак е Святият Дух, ойто ни разкрива една славна сцена:
•
Цар Исус стои пред Своя престол, държи кралския жезъл в ръката Си и дрехите Му са
напоени с прекрасен аромат на смирна и алое. Той е дошъл от двореца от слонова кост на
Своя Отец, където е бил помазан с миро на радост.
•
Той е облечен във военните Си парадни дрехи. Блестящия меч виси на бедрото Му.
Той е победил всичките Си врагове и царството Му е в безопасност. Той царува в мир и сила,
Победител над всичко. Писанието казва, че Той е "... по-красив от човешките чада; на устата
Ти се изля благодат ..." (Псалм 45:2).
•
Всяка битка, която е водил този Цар, всеки враг, който е повалил, всеки акт на
благодат и милост, който е направил - е бил за Неговата невяста. Всичко е било заради този
момент. И сега Той е във възторг, сияещ от радост, изпълнен с вълнение, защото очаква да
бъде съединен с красивата Си булка. Той се взира в дългия коридор на двореца в очакване
тя да се появи с цялата си свита!
Псалмистът ни казва, че Младоженецът би могъл да избере булка от много почтени дъщери
в царството. „Царски дъщери има между твоите почтени жени ...” (Псалм 45:9). Но Той избра
само една: „... Отдясно ти е поставена царицата в о ирско злато” (същия стих).
В онези дни о ирското беше най-чистото и пречистено злато. И тази булка беше украсена с
него. аква гледка е, когато я „водят при царя ...” (стих 14). Цялата блести, защото сърцето и е
чисто.
латната и рокля искри от невероятна бродерия. Това не е някаква масово разпространена
тъкан, докарана от стотици километри, но е сложно извезана с конци от най-чисто злато и
нейните орнаменти зрелищно блестят.
Царицата, облечена в злато, пристъпва тържествено към царя под звука на ан ари. акъв
славен звук - дайрета, тромпети, струнни инструменти! ад нея, докъдето човешко око може
да види, е нейната свита - армия от девици, облечени изцяло в бяло, пеещи, танцуващи,
хвалещи с голяма радост. Невястата води цялото шествие - те идват да се срещнат с Царя на
царете и Господа на господарите.
Накрая, царицата заема своето място от дясната страна на царя. И всеки се радва, защото
това е царската сватба на вечността! „... Нейните другарки, девиците, които я следват, ще ти
се доведат. С веселие и радост ще се доведат; ще влязат в царския палат” (стихове 14-15).
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Говорите за съживително събрание на Святия Дух! А можете ли да си представите тази
сцена Настоящата сватба е целта, връхната точка на цялото творение. Там стои цар Исус със
сърце, изпълнено с радост. И ето я, идва Неговата невяста - изкупените хора - облечени в
чисто злато - правдата на Христос!
Искам да спра тук за момент. Досега случващото се прилича на поредната романтична,
царска сватба. Моят въпрос е следния: коя е булката в злато
Някои коментатори казват, че този псалм описва историческия брак между юдейския цар
Йорам и Аталия. Историческите изследвания сочат, че по това време е имало великолепна
кралска сватба. Но да се каже, че този псалм се отнася точно за нея, е просто едно
предположение.
Съгласен съм с повечето духовно мислещите учени, че това е месиански псалм. И вярвам, че
неговото послание е много ясно: то се отнася за Исус и Неговата невяста! Младоженецът е
нашия Цар и Господар, Исус Христос. А булката е Неговата църква - вярващите, които са се
подготвили за Неговото идване, които копнеят за Него със силно очакване и чиито сърца са
без петно или бръчка.
„Видях и Святия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста
украсена за мъжа си ... Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със
седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти
покажа невестата, жената на Агнето.”
„И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми Святия град, Ерусалим,
който слизаше от небето от Бога, и имаше божествена слава като светеше, както свети някой
много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал” (Откровение 21:02, 9-11).
артината в Откровение 21-ва глава е красиво изображение на църквата на Исус Христос от
последните дни! Великият и свят град, който слиза от небето е Неговата неопетнена булка победоносната църква, седнала с Него в небесни места. Тя е изградена върху основата на
евангелските истини на дванадесетте апостоли и е заобиколена от стени и порти, които я
пазят от всичко нечисто и неканено.
Писанието говори и за чистата, кристална вода, която представлява чистата съвест. Това е
друг компонент на тази църква от последните дни: тя е прозрачна, чиста, ходеща в
светлината - нямаща друг храм, освен Христос!
Докато царицата стои пред своя жених и сватбата предстои да започне, се чува гласа на
трета страна! Царицата в злато е почетена, приела благоволение и е великолепно украсена.
Сега тя стои отдясно на любимия си, и бракосъчетанието предстои да се изпълни. Но преди
началото на церемонията, един глас я съветва шепнешком: „Слушай, дъщерьо, и виж, и
приклони ухото си ...” (Псалм 45:10).
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Вярвам, че този глас е Святия Дух, предупреждаващ всички, които се наричат с Неговото име.
Той говори слово на победителите - на тези, които най-силно са влюбени в Исус, казвайки:
„Слушай, преклони ухото си, слушай!” Този глас идва при булката в последния момент, точно
преди брака да бъде доведен докрай.
Трябва да разберете - царицата вече е избрана. Нейното сърце е спечелено от
Младоженеца. Тя е напуснала дома си, семейството и страната си и се е посветила на Него.
Тя е пълна с радост, защото страстно обича царя.
Нека ви попитам: Смятате ли се за избрани от Господ Вие покритата с кръв, изкупена зеница
на окото Му ли сте Обичате ли Го с цялото си сърце Изоставили ли сте целия свят и
всичкото си минало заради Него Можете ли да кажете: „Той е мой, и аз съм посветен на
Него. Господи, обичам Те с цялото си сърце!”
Моят въпрос е следния: Ако искате да сте в невястата на Христос, трябва да ви е грижа за
нещо повече от едно просто избягване от безбожния ад. По-скоро трябва да искате да не
липсвате на този велик сватбен ден! Трябва да изтръпвате при самата мисъл, че не сте
Неговата невеста - че не сте в прегръдките Му и няма да прекарате вечността с Него.
Посланието на Святия Дух към булката е следното: „... абрави и народа си и бащиния си
дом” (Псалм 45:10). Тихият глас шепне: „Не е достатъчно само да изоставите миналото зад
гърба си. Трябва също така да забравите всичко - да го извадите от ума си - всяка минала
любов и отвличане на вниманието!”
Исус каза: „...И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой
ученик” (Лука 14:33). Пратеникът тук казва на булката: „Докато се подготвяш да се съединиш
с Него, преценяваш ли какво ще ти струва Или ще Го почиташ само на думи след сватбата
апочнал ли си посвещение, което си готов да завършиш Или умът ти се отклонява обратно
към неща от миналото – стари приятели, стари навици и стара любов Ако ще се посвещаваш
на този брак, трябва не просто да оставиш миналото зад себе си, но да го забравиш
напълно!”
Дали думите на Святия Дух са покана към нас да напуснем изически семейството, работата
или кариерата си Не – в никакъв случай! Неговото предупреждение не е извинение да
избягаме от задълженията в брака или семейството си. В действителност Библията е пълна
със заповеди и предупреждения за снабдяването на нуждите му. Ние трябва да се държим
за нашата половинка, да се грижим за близките си и да отглеждаме децата си в страх от Бога.
Не, това не е само изически призив. огато Исус казва, че някои „не изоставиха всичко,”
Той говори за тези, които се обърнаха от Него и последваха идоли. Идол е всичко, което се
превръща в единствения окус на нашето посвещение - всичко, което притежава нашето
време, внимание, пари, любов и интерес.
„и оставиха Господа Бога на бащите си, ... та последваха други богове ...” (Съдии 2:12).
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Искам да говоря конкретно на съпрузите и съпругите!
Ще се обърна първо към съпрузите. Много мъже с право може да твърдят, че са добри
снабдители. Те работят много и упорито, не пилеят парите си, обличат децата си по
подходящ начин и прекарват качествено време със семейството си. Но колко време
посвещават на Исус Имат ли те това, което аз наричам „време за напускане и изоставяне” когато мислено напускат и изоставят всичко, отделяйки качествено време само за Исус
Един мъж може да направи това докато е на работата си, докато шо ира, по всяко време.
Време е да оставим настрани всички мисли за работа, семейство, деца, и да кажем: „Това е
Твоето време, Исусе. Сега аз съм само Твой. Никой не е по-важен за мен!”
Моля ви, не ме разбирайте погрешно: Проблемът не е бизнеса, семейството или кариерата.
По-скоро е в „размотаването“ - това празно, безцелно излежаване и губене на време.
Мнозина Божии хора прекарват в времето си в безкрайно размотаване - безцелни часове в
компанията на приятели или в люлеещия стол пред телевизора. Ние прахосваме толкова
много скъпоценни часове и пренебрегваме нашия Господ и Спасител!
Сега искам да говоря на съпругите: Вие сте дали най-добрите години от живота си на вашите
съпрузи и деца. Работливи и верни сте. Способни сте да се грижите добре за своите
семейства. Но въпреки това ви питам: олко „време за напускане и изоставяне” давате на
Исус олко часа седмично се затваряте от света и се приближавате до Него
Дядовци, баби, несемейни и всички други - един ден ще застанете пред съдилището, за да
дадете отчет за отделеното време. А Бог има точни книги! Той знае точно колко часа сте
прекарали за „добри” неща - деца, съпруг, съпруга и интереси. Ще го постави на Своите
везни и ще го измери спрямо няколкото часа, които сте Му дали! Смятате ли, че тези везни
въобще ще помръднат
олко ревнив трябва да е Господ спрямо всяка друга наша любов - всички неща, които
поглъщат нашето време и внимание. Старата поговорка е вярна: Не „лошото” е враг на
християнското, а „доброто”: семейството, кариерата, работата, децата. Тези неща сами по
себе си не стоят между нас и Господ. Не - но нашето размотаване! Бихме могли лесно да
контролираме времето си за Исус, но не го правим!
А Господ стои пред нас и ни пита: „... любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия ... ”
(Йоан 21:15).
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Това, което обичате най-много ще взима най-много от вашето
време и внимание!
Бог е ревнив любовник! „... понеже Йеова, чието име е Ревнив, е ревнив Бог” (Изход 34:14).
Истината е, че е възможно ние да Го провокираме към ревност: „Или искаме да подбудим
Господа на ревнивост ... ” (1 оринтяни 10:22). Павел пита: „Вие сте свидетелствали, че Го
обичате. Дори носите Неговото име. И все пак, има ли нещо или някой друг, който да е
откраднал сърцето ви ”
ато верен пастир, аз съм призован от Божия Дух да ви предупредя: когато дойде деня на
Страшния съд, може да се окаже, че вие не сте в невястата на Христос! И когато застанете
пред Младоженеца, Той няма да каже: „Това е Моят възлюбен, който прекара толкова много
време с Мен. Не можеше да дочака да се събуди, за да Ме посрещне, и не си лягаше, без да
е говорил с Мен. Ти Ме чакаше с нетърпение, и сега ние сме едно. Нищо не ще ни раздели!”
Не! Вместо това Исус ще отвърне лицето Си от вас и ще каже: „Ти ме обичаше с думи, но
сърцето ти бе далеч от Мен. Ходеше на църква и наричаше това „качествено време“ с Мен.
Но нямаше интимност, нито лично време. Ти беше рядко с Мен и в Моето присъствие. Не те
познавам. Махни се от Мен!”
„Може ли момата да забрави накита си, или невестата украшенията си Но людете Ми
забравяха Мене през безбройни дни” (Еремия 2:32). „То как ще избегнем ние, ако
пренебрегнем едно толкова велико спасение” (Евреи 2:3).
Може да казвате, че обичате Исус, може да ходите на църква всеки път, когато вратите и са
отворени. Но търсите ли Го в личното си време олко книги прочитате, колко списания и
вестници, колко телевизионни и радио предавания гледате и слушате - и въпреки това
никога не се замисляте да прекарате време с Христос Възлюбени, времето изтича! Скоро
ще застанете пред Исус. И как тогава ще избегнете Неговото наказание, когато сега ви е
предоставена всяка възможност да Го познавате
Помислете за това, че цели нации искат да имат Библии, за възрастните руски майки, които
плачат да имат поне Нов авет! Помислете за хилядите източноевропейци, пастири и
вярващи, които в момента поглъщат Словото, плачейки за Неговата славна истина. След това
помислете за собствената си Библия (ако изобщо знаете къде се намира) - и как я
пренебрегвате! Проповедници изследват Библиите си, за да подготвят своите проповеди.
Учители от неделното училище я изучават, за да подготвят уроци. Но защо не се обръщаме
към нея като освежително четиво, за да бъдем ободрени от нашия Господ ащо не я
отваряме, за да научим за Него, да Го обичаме
Библията е Исус - самото Божие Слово! То е пълното откровение на сърцето Му. Всичко за
Него е разкрито там. И си мисля, че ако наистина Го обичате - ако очаквате да прекарате
вечността като Негова невяста - тогава ще искате да научите за Него всичко, което можете! В
момента много християни имат клеймо в душите си. Може би вие сте един от тях. Искате ли
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да отидете пред Божия съд, белязани с думите: Пренебрегнал Христос Отхвърляли ли сте
Го, като не сте отделяли време за молитва или Словото Му Ако е така, как ще избягате

Сърцата на мнозина са били спечелени от Господ, но никога не са
били удовлетворени от Него!
Не е достатъчно Исус да спечели сърцето ти. Той трябва да е неговото удовлетворение!
Въпреки това има много вярващи, които никога не са били удовлетворени от Исус. Те винаги
са ту горе,ту долу в зависимост от обстоятелствата им. Това не е подходящата невяста за този
Младоженец. Не, тя трябва да е достатъчно красива, за да Го привлича: „Така царят ще
пожелае твоята красота ...” (Псалм 45:11). Но каква е тази красота
Може би сте пели за красотата на святостта: „... Поклонете се Господу в света премяна”
(Псалм 29:2). Това е красотата, която гледат Божиите очи; това е, което Исус вижда в нас и Го
привлича. Това е, което за Неговите очи се нарича красота! И Святият Дух казва на булката в
злато: „Ако оставиш настрана всичко, забравиш всички останали и се украсиш само за Него тогава Той ще пожелае твоята красота.” Това означава, че никоя работа, никой човек, нито
едно взаимоотношение не може да застава между вас!
Чух една благочестива жена да казва: „ олкото по-богоугоден става съпругът ми, толкова попривлекателен е той за мен.” В действителност, това е целта на един християнски брак. И по
същия начин, колкото повече предавате себе си в пълно посвещение на Господа, толкова попривлекателни и красиви ще ставате за Него. „Така царят ще пожелае твоята красота ...”
(Псалм 45:11). аква невероятна мисъл: Исус няма да може да стои далеч от вас! Всъщност,
на иврит значението тук на „красота“ включва думата „страстно желание“ (с праведен
смисъл). Тя изразява силен копнеж и желание. С други думи, Исус ще се приближи,
преизпълнен с копнеж към вас!
През живота си съм изпълнил много сватбени церемонии. И никога не е имало младоженец,
който да не се е усмихвал от удоволствие, гледайки булката си с мисълта: „Тя е изцяло моя!”
Възлюбени, това е красотата, за която говоря. Нашият младоженецът се радва, казвайки за
невестата си: „Аз съм зеницата на окото и! Тя предпочита да прекара време с Мен, отколкото
с някой друг. И това я прави красива за Мен!”
Аз искам да бъда красив в очите на Исус. Искам да Му се покланям в красотата на святостта.
Той не е просто „на първо място” в живота ми, Той е всичко. И Библията казва, че Е
привлечен към мен поради това! Всъщност, булката в злато има вътрешна красота, която я
прави външно красива. „Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата ...” (стих
13), защото тя е посветена на Младоженеца. Той знае, без никаква сянка на съмнение: „Тя е
изцяло Моя, посветена единствено на Мен! Тя Ми се покланя и Ми е покорна. Аз съм
Единственият в живота и, единствения окус на нейното внимание. Тя отделя време за Мен,
преизпълнена е с радост в Моето присъствие и желае непрекъснато да бъде с Мен. аква
прекрасна преданост!”
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В заключение, искам да ви задам един важен въпрос: Ако Исус дойде тази вечер, ще бъдете
ли в голямото сватбено шествие, което приближава трона Или ще се намерите пред един
ревнив, зарязал ви Любовник
Нашият Господ копнее за нас. Той иска нашето време и внимание, но вижда как прекарваме
всичкото си време с други хора и неща. И това го кара да гори от ревност! Идва ден, когато тя
ще „задими” срещу тези, които се обръщат към суетните идоли (Второзаконие 29:20). Тя ще
избухне в пламъците на наказанието!
Възлюбени, когато дойде този ден, Исус ще вземе ръката ви с наслада и ще прошепне: „Найпосле - ние сме заедно! Ти Ме пожела. Даде най-доброто от живота, времето, вниманието
си. Ела сега - нека бъдем едно!”
Или, Той ще ви каже: „Съжалявам - не те познавам! Ти каза, че ме обичаш, но твоите
действия никога не отговориха на думите ти. Ти имаше време за много неща - за
семейството, децата, внуците, близките и кариерата. Но Мен ме пренебрегна. Ние никога не
сме били близки, Аз никога не съм имал сърцето ти. Вече е твърде късно!"
ак ще застанете пред Него в онзи ден Всичко от този свят ще изгори. А твоята интимност с
Него Ще може ли да застанеш пред Него, защото си се изолирал от света и си извикал:
„Исусе, искам да Те познавам!”
Святият Дух ви шепне точно сега: „Внимавай - слушай! абрави всичко друго и започни
наново днес. Ако изцяло си Го пропуснал, изповядвай това на своя Небесен Отец. Покай се и
се посвети изцяло на Младоженеца!”

Молете се сега с мен
„О, благословени Божий Агнец, искам да бъда красив пред Теб! Прости ми за това, че съм
пренебрегнал Твоето Слово, за отхвърлянето на откритото Ти сърце. Прости ми за това, че
прекарвах толкова много време за всичко друго, но не и за Теб. Дай ми ново сърце, за да Те
познавам. Искам да раста в интимност с Теб!”
Дайте вашата преданост на Господа - времето, вниманието си, вашите мисли, вашите
инанси - и Той ще се погрижи за всички тези неща. Не е необходимо да ги търсите както
езичниците; вместо това, Той щедро ще ги прибави към вашия живот. Господ е обещал да се
погрижи за вас. И ако се обърнете към Него с цялото си сърце, Той ще ходи в завет с вас и
вашето семейство. Така че, дайте Му своето безрезервно внимание. Постъпвайте като
Негова невяста и ще станете красиви в Неговите очи!
Амин!
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