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1. УВОД(СЛ 2) През изминалата седмица на 21
(четвъртък) беше т.н. пролетно
равноденствие. Денят и нощта са равни
защото Слънцето пресича и преминава от
южната в северната небесна полусфера.
На този ден се празнува първа пролет. С
други думи, днес можем да се поздравим
с настъпването на пролетта.
Какво правим когато настъпи пролетта?
(СЛ 3) Едно от нещата които се правят в
дома е пролетното почистване! Почистваме
прозорците, почистваме кухнята,
почистваме шкафовете, почистваме там
където не почистваме всеки ден, защото
забравяме, нямаме време, ангажирани сме с
други неща.
2. ИЗЛОЖЕНИЕВ текста който прочетохме, Исус
извърши едно такова почистване. Новия Цар
идваше в престолния град Йерусалим.
Влизайки, Той не почисти двореца , защото
не идваше като политически цар. Той
почисти храма, защото идваше като духовен
цар.
(СЛ 4) Какво трябваше да бъде почистено в
Храма? Храма не е както са днешните църкви.
Той се състоеше от огромен двор и няколко
сгради. В двора по онова време се беше
съсредоточила търговската част. Първо там в
Ерусалим по това време идваха хора от
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различни места -близки и далечни. Някои си
носеха жертвите, а други искаха да си ги купят с
пари от продавачите. Двора на Храма се
превръщаше в най-продуктивната част на този
пазар на едър и дребен рогат добитък и птици.
Жертвата трябваше да бъде инспектирана и
само ако е одобрена, се принасяше, ако обаче
не е, трябваше да се донесе нова и там се
намесваха търговците. Тези които продаваха
жертвени животни. Започваха преговори,
караници, спорове. Там в двора на Храма.
Проблем имаше и със среброменителите. В
храма се приемаха само Храмови монети.
Онези които не си бяха плащали Храмовия
данък, трябваше да го платят и за целта им
бяха нужни „Статири“.
(СЛ. 5 )Казвали са се Статири. Имало е ½
статир и 1 статир(=4 гръцки драхми). Годишната
такса за храма е била ½ статир на човек. В
Матей 17:24-27 ни се разказва, как тези които
събират Храмовия данък, обвиниха Исус, че не
дава данъка. Исус тогава праща Петър за риба
и му казва, че в устата на първата уловена
риба, ще намери един сребърен статир, който е
достатъчен за да плати данъка за Исус и за
Петър-двама души. Среброменителите бяха в
храмовия двор с тази цел. Те носеха такива
сребърни статири и ги заменяха за гръцка или
римска валута. И точно там, те проявяваха
своята алчност, която и възмути Исус:
-Пет драхми за един статир!
-Много са!
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-Върви си намери по-ефтино!
-Ти да не мислиш че си единствения с
чейндж бюро тук?От другата страна на
двора мога да си взема и по 4 драхми.
- Прав ти път. Аз ги давам за по 5 драхми!
Такива мини- драми се разиграваха в двора
на Храма и на Исус, това не му хареса. В
храмовия двор се разиграваха търговски
страсти и емоции. Тези неща можеше да се
случват извън двора на храма. В двора
трябваше да има поклонници, не търговци. В
Храма се стремиш да спечелиш Божието
благоволение, а не пари.
(СЛ 6) Исус направи почистване на храмовия
двор. От онези с добитъка и от онези с парите.
Храма е място за молитва, а не пазарище.
Дали и ние не трябва да почистим нашия
живот, нашия духовен храм от нещо?
Кой е духовния храм?
Първом, може да кажем, че цялата църква
е Духовен Храм на Святия Дух:
(СЛ 7) Eфес 2:20 понеже бяхте съградени върху
основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен
камък сам Христос Исус, 2:21 върху когото всяко здание,
стройно сглобено расте за храм свет на Господа; 2:22 в
който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие
обиталище

Второ духовен Храм сме и ние, всеки от
нас:
1Кoр. 3:16 Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият
Дух живее във вас? 3:17 Ако някой развали Божия храм,
него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който
храм сте вие.
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Гръцката дума за „църква“ буквално
преведена означава „извикани/призовани“.
Светът е инкубатор за грешници. Ние всички
малко или много сме грешни спрямо Бога.
Словото казва:
(СЛ 8) Римл. 3:23 Понеже всички съгрешиха и не
заслужават да се прославят от Бога,

И още:
Римл. 5:12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в
света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина
във всичките човеци, понеже всички съгрешиха -

Механизма на проникване на греха в хората
е безпощаден. Никой, дори и много добрите, не
могат да бъдат пощадени, защото грехът е
проникнал и в техния живот.
Църквата е организъм, общност от хора,
извикани от масата грешни хора, и избавени от
действието и ефектите на греха. Като хората
гледат към Църквата Христова, те трябва да
виждат там група от хора, чиито сърца са
изпълнени с любов един към друг и към
погиващите в греха от света. Когато хората
гледат към църквата, там трябва да виждат
една съвкупност от хора, които живеят в едно
почти съвършено единство-без дразги, без
караници, без завист, без напрежения, без
амбиции за натрапване на воля. Хора между
които има толерантност, взаимна грижа,
смирение, желание да си служим. Изобщо
хората трябва да виждат в църквата сбор от
(СЛ 9)личности, призовани от Бога, които
служат на една много по-висока цел и хора
които са се издигнали над първичните
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инстинкти на плътта. Личности, които живеят за
вечна кауза. Църквата днес би трябвало да
бъде сакрално/свято място, не поради това, че
е в специална сграда, а поради това че е
съставена, от …
(СЛ 10) … тук ще извикаме ап.Петър за ни
съдейства в изрисуването на портрета на тези
които съставляват образа на църквата:
1Пeтрово 2:5 и вие, като живи камъни се съграждате в
духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте
духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса
Христа.

И продължава:
1Пeтрово 2:9 Вие, обаче, сте избран род, царско
свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да
възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от
тъмнината в Своята чудесна светлина. 2:10 вие, които
някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте
придобили милост, а сега сте придобили.

Живота на вярващите представлява
всекидневно принасяне на жертви на правда на
Божия духовен олтар-затова сме наречени
„свещеници“. И ако аз усещам, че не принасям
такива жертви, (не само в неделя, а всеки ден)
това не е поради невъзможност, това е поради
нежелание. Вижте как се принасят тези духовни
жертви:
„…да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога
чрез Исуса Христа. “

Нека си припомним:
Филип. 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме
подкрепява.

Щом имам сила за всичко чрез Христос, то
пак чрез същия Христос, ще мога и жертвите на
правда да принасям и ако не го правя,
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„невъзможност“ не е извинение- причината е
нежеланието ми.
Църквата е онзи събор от призовани, който
трябва да светим в тъмнината на света и греха.
Но как може една Църква да свети, ако
отделните и елементи са тъмни, мръсни или
слаби? Затова днес е добър ден да направим
своето духовно пролетно почистване. Мислиш,
че няма какво да почистваш? Не бъди
самоуверен.
Пр. В къщи постоянно чистим. Една
прахосмукачка с воден филтър често чисти
въздуха от праха. Друга минава и няколко пъти
на ден чисти пода. И знаете ли…? Винаги
когато погледна някой от емайлираните
повърхности, по тях се виждат все нови и нови
частици прах. Така е и с духовното ни
състояние. Всеки ден ние трябва да чистим и
всеки ден праха на ежедневието полепва по
душите ни.
(СЛ 12)Давид смирен и изобличен от пророк
Натан за греха си, вика към Бога:
Пса 51:2 Измий ме съвършено от беззаконието ми, И
очисти ме от греха ми. 51:3 Защото престъплението си аз
признавам, И грехът ми е винаги пред мене.

(СЛ 13) Сами не можем да се очистим. Няма
Мистър Пропър за почистване на сърце. За
баня и тоалет може, но за сърце има само Един
Който може- Исус Христос.
(СЛ 14) А) ДУХОВНА ЛЕННОСТ-Ако зимата ни е
направила лениви духовно, днес можем чрез
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Христос в нас, да прогоним ленноста и отново
да възстановим духовната си ефективност.
Ангажименти, грижи, страхове са ме отвърнали
от Словото Божие, като ежедневен стимул към
духовно пребъдване в Духа. Липсата на тихо
време в молитва и четене на Словото, ме е
довело до Християнска апатия и безразличие
към това дали съм изпълнен с Духа или Го
остъргвам от стените на сърцето си. Липса на
време, умора от работа до късно, преследване
на планове за успех, са станали причина да
забравям, че молитвата е много по-ефективен
начин да постигам успеха, отколкото личните ми
способности, таланти и това колко време
прекарвам в усилия да бъда активен и
ефективен.
Братко и сестро, почисти живота си от
грижи, безпокойства, страхове, гонене на
материални успехи. Остави ги в ръцете на
Бога чрез молитва и търсене на Божията
воля в живота си, нека установим духовния
си баланс. Тази седмица остави бизнес
ангажиментите си и отдели време за Бога,
за Словото Му, за молитва и виж как
другата седмица много неща ще си дойдат
на мястото без ти да си тичал и да си
изразходвал енергия, гориво и пари за да ги
подреждаш.
(СЛ 15) Б) ИДОЛИТЕ - Ако времето, рутината и
забързаността на живота са заличили в нас,
желанието да прославяме Бога с живота си,
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заличили са първата любов, която сме имали
към Христос и днес Християнството ни е
пързаляне по леда на рутинността, без да
мислим, без да влагаме от себе си, без да
търсим Божия близост, без да проверяваме
сърцето си дали има в него любов към Бога,
днес е денят в който да спрем това пропадане и
да поискаме от Христос да ни даде желание
всеки ден да вършим нещо за Слава на Бога.
Почисти живота си от идолите си- търсене на
удоволствията, гоненето на поредните задачи и
създаването на повече личен комфорт. Огледай
се и потърси онова, което Бог ти е дал. Бог не
иска да те лиши от хубавите неща в живота ти,
но и не иска те да управляват душата ти. Защо
в следващите дни, не отделиш време да
почистиш сърцето, душата и мислите си от духа
на недоволството, незадоволеността. Защо не
кажеш: Махни се зад мен Сатано с твоите
нашепвания на неудовлетвореност и
неблагодарност. Аз вярвам в един жив Бог,
Който ми дава всеки ден, онова от което се
нуждая. Може да не ми дава богатство, но не
ме е оставим и в бедност или мизерия! Аз днес
ще кажа заедно с Мъдреца от Притчи:
Притчи 30:8 … Не ми давай ни сиромашия, ни богатство;
Храни ме с хляба, който ми се пада; 30:9 Да не би да се
преситя и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или
да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя
скверно името на моя Бог.

(СЛ 17) В) РУТИННОСТ - Има и още едно
духовно запрашаване. Това става с вярващи
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като мен, а може и като теб. Това е когато
служим с нещо на Божията нива. Правим нещо
и то ни допада. Правим го лесно и автоматично.
Пр.Съвременните коли имат едно
устройство, което като го включиш, то прави
няколко важни неща: подържа една и съща
скорост на колата, намалява скоростта когато
отпред има друго превозно средство, държи
колата в лентата, ускорява когато няма друго
превозно средство отпред. Едва ли не,
можеш докато се движиш по магистралата,
да прегледаш вестника или да затвориш очи
за да си починеш. Винаги обаче, имаш
предвид, че е машина и нещо ако не сработи,
от това зависи живота и здравето ти. Нещо
подобно може да стане и с вярващи, които са
твърде заети да служат на другите и са
забравили да хранят и обслужват своята
душа.
Работим за делото Божие и служим на различни
хора, изграждаме ги, насърчаваме ги,
консултираме ги, грижим се за тях, жертваме за
тях пари, време, емоции. Те са доволни и
благодарни, а в същото това време на нас
усещаме, че нещо ни липсва. Уж сме с ръка на
ралото и се трудим за Господа, а духовния ни
живот не върви. Започваме да се оглеждаме за
да видим, кой е виновен. Може и да намерим
някой. (Ако все още търсите,… ами той стои
пред вас и ви говори! )Дали ако обвиним някого,
ще ни олекне? Дали ще се почувстваме подуховни? Дали благодат ще текне от нас?
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ПР. Преди време идваше един брат в
нашата църква. Той беше много активен и
благовестваше много. Огледа се, развъртя се ,
оцени църквата и замина. Преди време разбрах,
че ходил и в други църкви и постъпил така и
там. Той е твърде свят и твърде активен за да
служи в една толкова бавна машина като
Църквата. И какво направил? Станал активен
във фейсбук, като писал против тримата
пастири в църквите в които бил. Дано му е
олекнало.
Когато виждаме, че сме твърде активни и
вървим по-бързо от Тялото Христово! Когато
това ни дразни и се гневим. Тогава по-разумно
е:
-вместо да търсим на кого да стоварим
неизразходваната си свръхенергия
-вместо да се дразним, че и другите не са
като нас
-вместо да мърморим, че в тази църква
няма нещо, което да ме задоволи
Вместо тези празни, рушащи, нараняващи
действия! Вместо тях нека да служим, да
даваме от себе си на другите, но и да не
забравяме, че когато човек дава, той трябва и
да получава, но не от хората, а от Бога!
-Една батерия не може само да отдава ток
безкрайно(дори да е дюрасел), тя трябва да се
и зарежда.
Тогава трябва да застанем пред духовното
огледало и да погледнем, дали не изграждаме
други, без самите ние да растем. Дали не
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даваме на други, без самите ние да получаваме
благодат за служение от Бога. Дали не се
грижим за душите на другите, а нашата душа да
запустява, като я лишаваме от общение,
молитва и Слово Божие, а вместо тези неща, я
храним с гордост от постигнатото и презрение
към онези които не се движат с мен и като мен.
Дали не водим други, а ние нямаме идея, на
къде вървим? Дали не вършим убедително
нещо, което смятаме за правилно, а забравяме,
че Бог го върши чрез нас, а не ние!? Състояние
в което даваме, без ние да получаваме. Това
води до духовна суша и безплодие, тлеене и
угасване.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕЧестита Първа пролет! Почисти сърце,
душа и ум от прахоляка на времето и на
света. Застани под душа на Божието слово и
нека Божийте слова да очистят умът ти от
мислите на униния, огорчения и
безразличие. Обърни по-сериозно внимание
на Библията. Работи с нея и тренирай умът
си с нейните текстове.
Коленичи и нека молитвата да изтрие от
характера ти всяка гордост, себедоволство,
презрение към братя или сестри.
Поискай от Бога, повече от Духа Му в
теб.
Отвори ушите и устата си за да пееш
духовни песни, вместо по цял ден да
слушаш песните на света. Хвалата към Бога,
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ще отвори клетките на тялото ти, и ще
започнеш да чувстваш със сетивата си
Божията любов. Тогава умиление и
благодарност ще изпълнят умът и душата
ти, а това ще те извиси духовно над земните
грижи и неволи.
(СЛ 18) Време е за духовна хигиена.
Помисли! Къде ли не си допуснал
замърсяване?
Колко процента от мислите ти са за
„горното“?
Колосяни 3:2 Мислете за горното, а не за земното;

До колко работното ми място е мисия?
Колко процента от времето ми е за БогаБиблия, молитва, хваление, общение?
Исус Навин 1:8 Тая книга на закона да се не отдалечава от
устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем,
за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е
написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и
тогава ще имаш добър успех.

Колко от придобитото чрез Божията
щедрост, давам за Негова слава?
Колко процента от амбициите ми са за
Царството?
(СЛ 19) МОЛИТВА: Господи Исусе Христе,
моят духовен живот почти не си личи покрит
от праха на ежедневието ми! Чувствам се
духовно заспал, муден, недостоен и
недостатъчен. Гоня повече живота,
отколкото ВЕЧНОСТТА! Търся повече
спокойствието, отколкото ВОЛЯТА ТИ!
Стремя се повече към благата, отколкото
към ПРАВДАТА ТИ! Загрижен съм много
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повече за себе си, отколкото за другите!
Станал съм безразличен към духовното!
ПРОСТИ МИ БОЖЕ! Прости ми и обърни
Лицето Си към мен, о Боже!(ПС 51)Измий ме
съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.
Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е
винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред
тебе сторих зло; Признавам …
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми. Поръси ме с
кръвта си Исусе, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана побял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, За да се
зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето Си
от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.
Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен
обновявай вътре в мене, Да не ме отхвърлиш от
присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си
Дух. Върни ми радостта на спасението Си: И
освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

Това желая от цяло сърце в Името на
моя Спасител Исус Христос! Амин!

