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1. УВОД- 

(СЛ 2)24:15  Но ако ви се види тежко да служите Господу, 

изберете днес кому искате да служите, … но аз и моят дом ще 

служим Господу.  

Прекрасен стих! Кой е казал тези думи? … 
Святия Дух ги е вложил в устата на един човек, 

който беше наследил по Божии избор, 
ръководството на Еврейския народ, за да ги води в 
битките им за превземането на Обещаната от Бога 
земя за тях.  

(СЛ 3)Той беше един от онези мъже, които не се 

уплаши от големите исполини(около три мета 
високи), и подканваше народа си да тръгнат за да 
превземат земята, не със своя сила, а с Божията.  

Този човек се казваше Исус Навин.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Казаното от Исус Навин, не беше ново. Той го беше 
заявил още когато беше млад, а сега го повтаряше, 
когато е вече в края на живота си.  

Вижте братя и сестри, ние знаем, че сме избрани 
от Бога и вярваме в доктрината на вечния 
Божествен избор, но не мисля, че Бог не се 
интересува от нашето отношение към Него. В този 
живот ние можем да преминаваме през много 
избори за правителства, президенти, местни и какви 
ли още не избори. Всичко при нас е въпрос на 
избор. Бог ни е дал много възможности за избор. 

Пр. Помня в живота си, че съм имал проблеми, да 
купя подарък, поради липса на избор, но съм имал и 
случаи, в който ми е било проблем да купя подарък, 
и поради много големия избор. Да нямаш  избор е 
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зле, но да имаш и много избори също не е добре. 
Вижте Божията премъдрост! Когато става въпрос за 
вечната ни съдба, Той не ни е отнел избора, но 
също не ни е затрупал с много избори, за да не се 
чувстваме объркани. Избора за вечността при нас 
хората е много елементарен: Избираш или да си с 
Бога, като повярваш в Сина Му Исус Христос и се 
спасиш, или служиш на дявола, като не признаваш и 
не приемаш жертвата на Исус и тогава отиваш за да 
бъдеш с дявола.  

Грешно е да мислим, че човек може да се спаси 
по много и различни начини. Няма да е честно, ако 
един ден застанем пред Бога и Той ни каже, че не 
сме попълнили правилните числа и затова не 
печелим. Вечния живот не е лотария. Грешно е и да 
казваме: Ако Бог ме е избрал, ще бъда спасен, без 
значение моя избор и ако не ме е избрал, колкото и 
да Го обичам и искам, пак ще погина!  

Бог ясно е определил за нас избора и ни е 
осигурил всички условия за да направим правилния 
избор.  

Той все едно ни казва: Виж, в лявата Ми ръка е 
възможността ти да се спасиш, чрез свои усилия, 
като изпълняваш закона, без пропуски. Искам да 
ти кажа, че така не е възможно да покриеш 
стандарта Ми. В дясната Ми  ръка обаче е 
възможността да избегнеш съд и да се спасиш, 
като вярваш в Моя Син Исус Христос и Неговата 
жертва. Коя ръка избираш? 

Ние имаме право да избираме, защото ако 
нямахме, в Библията нямаше да има стихове като: 
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(СЛ 4)  2 Петрово 3:9  Господ не забравя това, 

което е обещал, според както някои смятат 
бавенето, но заради вас търпи за дълго време; 
понеже не иска да погинат някои, но всички да 
дойдат на покаяние.  

Откровение 22:17  И Духът и невестата казват: 
Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е 
жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота. 

„не иска да …“, „който е жаден…“, „който 
дойде…“. 

В този ден на избори в които можем да покажем, 
кой искаме да ни управлява, възможно е с гласа си 
да не повлияем на народния вот, но можем да 
отидем да гласуваме с една сърдечна  
декларация/молитва: 

(СЛ 5)„Аз и домът ми искам да продължаваме да 

служим на Господа. Боже моля Те нека тези избори 
да поставят онези водачи на нацията, които ще 
направят нашата служба за Теб, успешна и лека. 
Нека тези избори да съдействат на благовестието в 
България!“ 

Отиди да гласуваш със сърце насочено в 
правилна посока. Гласувай с духовна мотивация. 
Моят и твоят глас може да са „капка в морето“, но 
нашия Бог може да даде добър отговор на 
сърдечните ни молитви.  

 

(СЛ 6)А)Исус -съвършения избор за всеки  
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     Аз не мога и не искам да ви казвам за кого да 
гласувате. Но едно искам да ви съветвам: Изберете 
да служите на Бога. Този избор ще бъде най-
успешния и най-възнаградения! 
     Словото ни разказва за двама богати хора, които 
бяха поставени пред един и същи избор, но взеха 
различно решение: 

(СЛ 7) Първия от тях се казваше Закхей. Той 

искаше да види Исус и затова се качи на едно 
дърво. Исус разбра желанието му и му даде шанс да 
избере: Закхее, … слез, днес ще ти бъда гост(Лука 
19:1-10)Закхей каза нещо с което показа, че Исус е 
най-важен за него: 

„Господи, ето отсега давам половината от имота 
си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, 
връщам му четверократно.“ 

На това негово изявление, Исус отговори: 

„Днес стана спасение на този дом; защото и този 
е Авраамов син.“ 

(СЛ 8)Другия богат човек, който прояви интерес 

към Исус, не се покатери на високо за да види Исус, 
а направо отиде при Него и си зададе въпросите. 
Млад, богат и религиозен(бих казал самонадеян).  

Младежа: Учителю, какво добро да сторя, за да 

имам вечен живот?  

Исус: Ако искаш да си съвършен, продай имота 
си, който ти е толкова ценен, раздай го на 
сиромасите и ела и Ме следвай! 

Два Новозаветни образа, с които можем да 
илюстрираме човечеството: едните приемат Исус и 
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с това приемат вечния живот и наградата, а 
другите са които Го отхвърлят и приемат 
наказанието и осъждението. 

Не зная и не питам за коя партия ще гласуваш, 
но искам много да зная: Избрал ли си Исус? Казал 
ли си Му: Господи Исусе, влезни в мен и владей 
живота ми! 

Ако не си: Направи го още днес и още сега, 
преди да направиш каквото и да било друго. Това е 
избора на изборите. Ако днес сгрешиш в урната, 
това няма да е фатално, но ако днес избереш да 
чакаш и не приемеш Исус, това ще е най-фаталния 
ти избор, защото ако по стечение на 
обстоятелствата днес свърши живота ти, тогава 
губиш всичко и го губиш безвъзвратно- това е вечна 
загуба.  

Пр. Пастир отишъл на посещение в затвора и 
там в мрака на килията се срещнал с осъден на 
смърт. В разговора човека бил съкрушен и започнал 
следния разказ: Бяхме двама души-приятели. Като 
деца, ходехме на църква с родителите си заедно. 
Заедно слушахме за Исус. Заедно играехме 
сценките, по време на Християнските празници. 
Дойде време сами да решаваме, кой какъв житейски 
път да поеме. Моят приятел реши да продължи да 
ходи на църква, а аз реших да живея за 
удоволствията и спрях да ходя. Ето аз къде ще 
завърша живота си, а моят приятел…? Да моят 
приятел, - с дълбока въздишка казал затворника- 
той днес е пастир и стои срещу мен и ми говори за 
Бога. 
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(СЛ 9) Б)Видове избори 

Ако ти си избрал да живееш за Исус, това е велико. 
Това ти дава сигурност. Това ти отваря вратата за 
небето и вечността, но с това не се изчерпват 
нашите избори.  

Исус Навин, беше избрал Бога, но той беше 
избрал … чуйте: 

(СЛ 10)Исус Навин 24:15  Но ако ви се види тежко 

да служите Господу, изберете днес кому искате да 
служите, … но аз и моят дом ще служим Господу. 

Да избереш Исус , за Спасител е едно, а да Му 
служиш означава да си готов да правиш много 
избори в живота си с онзи въпрос в ума: 

(СЛ 11) „Какво би направил Исус?“ 

На нас като вярващи, всеки ден ни се налага да 
правим избори, да оформяме живота си.  

-Да кажа истината или да излъжа?-избор 
-Да открадна или да си платя?-избор 
-Да се разгневя или да остана спокоен?-избор 
-Да простя или да търся отмъщение?-избор 
-Когато видя неправдата, да си затворя очите 

или да се боря с всички средства против нея?-избор 
-Да гледам онова което ме омърсява или да го 

избягвам?- избор 
Списъка от въпроси е страшно дълъг и мога да 

кажа, че почти всичко е въпрос на наш избор. Тези 
всекидневни избори са от голямо значение за нас. 
Словото говори за много от тези избори, като ги 
нарича „плодове“. 
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(СЛ 12)Матей 7:16  От плодовете им ще ги познаете…. 

Нека днешното послание да ни припомни, че 
през тази седмица и във всеки ден от живота си, ние 
трябва да правим разумния избор. Затова избирай 
онова което говориш, което вършиш, което гледаш, 
което дори слушаш, където ходиш, да вършиш 
всичко това внимателно и правилно. Всеки ден се 
моли за предстоящите решения в живота ти. Искай 
Христос да управлява всяко наше действие. 
Правилния избор оформя вечната ти съдба. Мисли 
за вечността от тук, от сега и от днес. Бих сериозно 
препоръчал често да преговаряме и да сравняваме 
себе си, по модела на ап.Павел даден на 
Галатяните: 

(СЛ 13)Галатяни 5:22  А плодът на Духа е: любов, 

радост, мир, дълготърпение, благост, милост, 

милосърдие, вярност,  5:23  кротост, себеобуздание; 

против такива неща няма закон.   

Против такива действия и качества, закона не 
осъжда. Те винаги работят в наша полза. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Когато избираме в живота си път по който да 
вървим, ние всъщност избираме крайната цел. 
Когато сега избираме кого да следваме, ние 
избираме къде ще стигнем. Ако изберем Исус, ще 
бъдем с Него, ако изберем дявол, с него ще 
бъдем за вечността.  

Когато осъществяваме изборите на живота си, 
ние оформяме вечната си съдба- ако избора ни 
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се равнява по Галатяни 5:22-23, тогава богатия 
плод, оформя богата награда и обратното.  

Разбира се има моменти в които ние нямаме 
избор. Много рядко някой би избрал да е болен, 
едва ли има такъв който би избрал да бъде 
блъснат от автомобил, или да падне от високо 
или нещо водещо до болка и нещастие. Най-
често тези неща идват до нас, не по наш избор 
или защото ги желаем.  

Има и други моменти, когато ние по една или 
друга причина правим грешен избор. Това не 
трябва да ни става навик и да е системно, но 
възможно е да се случи. Какво да правим? 

И когато нямаме избор, и когато вземаме 
грешно решение, ние можем и трябва да отиваме 
при Бог, защото Той може да обърне всяка 
грешка в успех и всяка случайност, да накара да 
работи за нас. Какъв Велик Бог имаме!   Нека 
този същия наш Бог, да бъде милостив, 
търпелив и простителен и към нашата нация и 
да даде избора ни в този ден да бъде Неговия 
избор за България. Бог да помилва и пази 
България! Амин. 

 
 
 


