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1. УВОД- 

В глава 23 от книгата на Исус Навин, 
пред нас стои един остарял лидер, който 
осъзнава, че наближава времето му. Той 
усещайки края на живота си, постъпва като 
баща на нацията. Той събира всички 
старейшини, началници, съдии и 
надзиратели, за да им даде последни 
инструкции.  

С какво са важни последните инструкции 
на един умиращ водач? С това, че той в 
мъдростта си, ще каже наистина важни неща, 
които ако ние схванем, можем да се 
възползваме от тази мъдрост за да учим на 
нея децата и внуците си 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Кои могат да бъдат фаталните грешки 
които нашите деца могат да допуснат? Кои 
трябва да са нашите страхове? 

1-Страховете на родителя!-1-8 ст. 

1.1-Исус се страхуваше от 
САМОДОВОЛСТВОТО/БЕЗРАЗЛИЧИЕТО- ст.6 
ИН 23:6  Бъдете, прочее, много храбри, да пазите и да 

вършите всичко, що е написано в книгата на Моисеевия 
закон, без да се отклонявате от него ни на дясно ни на 
ляво,  

Самодоволството идва от мира, от 
спокойствието, от благоденствието. Когато 
хората заживеят в мир и благоденствие, 
тенденцията е винаги една и съща- да забравят 
за живия Бог и да тръгнат да служат на 
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боговете на тълпата, боговете на 
удоволствията. Затова Исус трябваше да 
напомни и наблегна на това, че бащите им бяха 
служили на един Бог, който не виждат, но 
делата Му са навсякъде около тях и идват от 
дълбока древност- дела на милост, помощ, 
закрила, сила и изпълняване на обещания.  

За нас е важно да демонстрираме пред 
децата и внуците си, силна вяра в един жив Бог. 
Доверие в реален Бог. Как?  

Когато имаме нужда или проблем, ние 
трябва открито и явно да призоваваме Бога на 
помощ и когато Той ни помогне, пак открито и 
явно да Го прославяме за делата Му и 
верността му. И когато имаме такъв опит, често 
да напомняме на младите тези неща. Те не 
трябва да губят образа на Бога от съзнанието 
си, за да не Го забравят, когато Бог ги 
благославя заради правдата на родителите им. 

Безразличието е наречено в Откровение – 
„хладина”. Нека си спомним за църквата в 
Лаодикия. В този град пиеха вода идваща по 
тръби и виадукти от други градове- студена от 
Колоса и гореща от Херапол. И едната и 
другата идваха в Лаодикия –хладки и блудкави.  

Хладкото отношение към Бога на Бащите 
ни, е противно на Бога и ние трябва да пазим 
децата си от попадане в такова състояние.  

В миналото имаше едно порочно мислене. 
Често чувах родители да се изказват: Аз съм 
мизерувал, не искам и децата ми да 
мизерстват.  
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Това поколение възпита в болшинството 
едни търтеи, които имаха всичко наготово от 
мама и тате. Те не умеят да работят, да учат, да 
възпитават. Защо? Защото са свикнали да 
живеят от облаги. 

Братко и сестро! Подобна грешка можем да 
допуснем и ние. Ако ти си вярващ, твоите деца, 
най-вероятно ще се наслаждават на Божието 
благоволение и ще имат добър живот, но от теб 
зависи, дали ще изпаднат в състоянието на 
безразличие, духовна апатия и ДУХОВНА 
ХЛАДИНА. Не се страхувай и не се срамувай, 
често да им напомняш своите духовни 
опитности и силата на твоята вяра. 

Забелязвате ли че тази духовна хладина 
вкочанява поведението на много млади 
вярващи? Няма го стремежа към святост, 
отдаденост на Бога. Няма глад и жажда да 
видим повече хора спасени. Няма стръв към 
дела за Господа. Понякога ги виждаме в някой, 
но толкова сме отвикнали, че гледаме на такива 
като на „изкопаеми”.   

Все повече виждаме формално отношение 
към църква, богослужения, благовестие, вяра, 
Бог. Някои от младите са разглезени критикари, 
които, само търсят на кого да се сърдят и от 
кого да не са доволни.  

Пр. Сина на един от старите вярващи, 
които са и страдали за вярата, убеждаваше в 
интернет пространството, колко е безобиден 
Хелоин и как няма нищо опасно да празнуваме 
с малките си деца този празник, като ги 
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дегизираме като вампири, демони и др. адови 
извратености.  

Отклоненията на вярващите от Словото и 
Божия Закон, са признаци за Духовна Хладина. 
Ние трябва да се молим за идващите поколения 
да не изпадат в духовна летаргия. Да се 
успокояват в удобствата на живота и да 
изстиват към вярата и Бога.  

 
1.2- Исус се страхуваше от 

КОМПРОМИСИ-ст.7 
 ИН 23:7  за да се не смесвате с тия народи, които останаха 

помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им, 
нито да се кълнете в тях , нито да им служите, нито да им 
се кланяте;  

Исус се страхуваше, че Божия народ ще 
започне да се покланя на идоли. Боговете на 
съседните народи, ще им се сторят по-
атрактивни, по-ефективни, по-забавни. Ние 
добре знаем, че тези страхове на Исус Навин се 
сбъднаха. 

Днес, ние се успокояваме с мисълта: днес 
няма богове, които да подлъгват децата ни! 

Това не е истина! Пълно е с лъжливи 
богове. Кои са тези богове? Всичко което си 
готов да поставиш пред живия Бог е идол! Дали 
това е турски сериал, футболен мач или 
пазаруване. Всичко може да се превърне в твоя 
нов бог.  

Ние усещаме дълбоко в себе си, че не сме 
прави, но се оправдаваме, че други го вършат.  

Компромисите! Те са толкова опасни и 
заробващи. Първо те приспиват, а след това те 
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вързват- както Далила приспиваше Самсон и 
след това викаше враговете му. 

Нека в тази молитвена служба да измолим 
сила от небето, за унищожаване на 
компромисите от сърцата и умовете на 
вярващите. 

Божиите стандарти са закон. Както Бог не 
се променя с времето, така и стандартите Му 
остават същите през вековете.Бог не се 
променя, ние се меним и това ни отделя от 
Него.   

Боже, ние искаме да декларираме Твоите 
стандарти за нашето и бъдещето поколение. 
Дай молим те ревност за правда!   
1Сол. 5:22  Въздържайте се от всякакво зло.  

 
1.3- Исус се страхува от ОТСЛАБВАНЕ 

НА ПРИВЪРЗАНОСТТА – ст.8 
ИН 23:8  но към Господа вашия Бог да сте привързани, 

както сте били до днес.  

Усещате ли нотката на страх в това 
изречение. Исус Навин им казва: Страхувам се, 
че вашата привързаност, няма да е все толкова 
силна! Страхувам се, че житейските дела, 
материалните блага и удоволствията, ще ви 
теглят бавно и незабелязано настрани от 
Йехова.  

Тука е време да си припомним колко 
сериозен беше Исус Христос, когато каза 
следната истина: 
Mat 10:37  Който люби баща или майка повече от Мене, не е 

достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от 
Мене, не е достоен за Мене.  10:38  и който не вземе 
кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.  
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10:39  Който намери живота си, ще го изгуби; и който 
изгуби живота си, заради Мене, ще го намери. 

Какво ще кажете. За какъв вид 
привързаност говори Исус? Според тези думи, 
ако Исус не е на първо място в живота ти, 
можеш ли да се наричаш Християнин? Можеш 
ли да си спокоен з вечността? 

На кого принадлежим? Към кого сме 
привързани?  Кой е най-важен за нас?  

Пр. Йоан Златоуст когато бил Епископ на 
Константинопол, попаднал в следния казус. 
Императрица Евдокия влязла в двора на една 
вдовица и вкусила от гроздето и. Плодът и 
харесал и тя обявила имота за „божествен”, т.е. 
за нейна собственост. На вдовицата били 
предложени много пари, така че да може да си 
купи по-добър имот, но вдовицата не се 
съгласила и отишла при Епископа за да иска от 
него да се застъпи за имота и, защото жената 
уважавала паметта на починалите си родители, 
които и завещали имота. Епископа без 
колебание се застъпил пред императрицата, но 
вместо разбиране срещнал гнева на 
високопоставената жена. Епископа настоявал, 
но това му коствало мира и поста, защото бил 
прокуден и тръгнал по мъките, за да завърши 
със смърт.  

Да си готов да изгубиш, мир, спокойствие, 
благоденствие, за да отстояваш това което е 
право пред Бога, а не онова което е право пред 
хората! 
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В този молитвен час можем да предценим, 
до колко църквата днес е привързана към своя 
Бог и със съкрушени сърца и със страха на Исус 
Навин да искаме Бог да възстанови нашата 
привързаност към Него.  

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така днес можем да споделим със Бога 
три от нашите страхове: 

1-От бавно настъпващото безразличие в 
сърцата на вярващите и на младото 
поколение! Хладки Християни! Опасно! 

 
2-От нарастващата отвореност у 

вярващите към компромиси със вяра, 
чистота, святост. Компромиси с Божиите 
стандарти в живота на църквата и Божия 
народ. Стандартите на света изместват 
Божиите стандарти в живота на вярващите. 
Опасно! 

 
3-От растящата дистанция межда нас и 

Бога. Дистанция, която се поражда от по-
голямата ни загриженост за живота, благата, 
удоволствията. Дистанция, която разхлабва 
нашата привързаност към Бога.Опасно! 


