
АЗ И МОЯТ ДОМ ЩЕ СЛУЖИМ НА
ГОСПОДА

Исус Навин 24:14-15

14  И  така,  сега  бойте  се  от  Господа  и  Му
служете  с  искреност  и  истина;  и  махнете
боговете, на които служеха бащите ви отвъд
реката и в Египет, и служете на Господа.

15 Но ако  ви се види тежко да служите на
Господа,  изберете  днес  на  кого  искате  да
служите – на боговете ли, на които служеха
бащите ви отвъд реката, или на боговете на
аморейците,  в  чиято  земя  живеете;  но  аз  и
моят дом ще служим на Господа.

1. Начин на четене на текста

Ако  четем  Библията  бързо  като  роман  и
минем  през  този  пасаж,  най-вероятно  ще
запомним, че трябва да служим на нашия Бог,
а не на други богове и ще добавим това към
списъка  с  неща,  които  трябва  и  който  не
трябва да правим като християни.

Ако сме изтеглили тези стихове през някое
интернет  приложение  или  случайно  сме
отворили  Библията  на  тях,  вероятно  ще
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решим, че днес, точно в този ден трябва да
направим нещо за Господа.

Но  ако  четем  Библята  задълбочено
стараейки се да я тълкуваме ще отрием в този
текст, на първо място много красота. А след
това  ще  научим  ценни  неща,  които  да
прилагаме всеки ден в живота си, а не само в
деня, в който сме попаднали на тях.

2. Съпоставка между трита вида богове

В прочетения текст виждаме съпоставка 
между три вида Богове:

- боговете, на които служеха бащите на 
хората на които говореше Исус Навин. В 
днешните ни разсъждения аз ще ги наричам – 
боговете на които служеха предишните 
поколения. Всеки който познава Стария Завет 
знае добре че еврейския народ през голяма 
част от историята си изневеряваше на своя 
Бог като принасяше жертви на други богове.

- второто предупреждение е за боговете на 
местното население на хората живеещи в 
Ханаанската земя. Знаейки добре историята 
на евреите и че в миналото те се изкушаваха 
да служат на боговете на местното население,

2/30



Исус Навин ги предупреждава, че те отново 
могат да се подхлъзнат и да направят същото;

- и третата опция, която им дава е да 
служат на своя Бог.

Днес ще разгледаме всеки един от тези 
варианти и ще видим какво приложение има 
за нас днес – християните от 21 век.

2.1 Боговете на поколенията преди нас:

В грешната си природа за нас е много 
лесно да копираме грешното поведение.

Пр. Има един експеримент направен с 
маймуни. 5 маймуни са затворени в едно 
помещение. В средата на това помещение е 
поставена стълба и на върха на стълбата има 
монтиран душ за къпане. Понеже маймуните 
постоянно се катерят и скачат, в момента в 
който са пуснати в помещението, първата 
маймуна започва да се изкачва по стълбата. 
Когато стига до върха обаче, организаторите 
на експеримента пускат силна струя вода от 
душа – струя, която кара маймуната да слезе 
от стълбата. Втората маймуна също се опитва 
да се качи, но и тя преживява същото – силна 
струя вода, когато стигне до върха. Всички 
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маймуни се изреждат и при всичките 
организаторите повтарят сценария. Така в 
един момент маймуните спират да се катерят 
по стълбата – те са научили че няма смисъл. 
След известно време организаторите изваждат
една от маймуните и поставят на нейно място 
друга. Новата маймуна, познайте какво прави 
– веднага щом е пусната тя се насочва към 
стълбата. Да, обаче другите маймуни и скачат 
и я спират. Те знаят какво ще последва и за 
това я спират. След малко още една от 
маймуните е изкарана и друга е пусната на 
нейно място. Тя също се опитва да се качи на 
стълбата, но е спряна. До тук нищо, кой знае 
колко интересно. Интересното започва, когато
всички от първите 5 маймуни са извадени 
една по една и на тяхно място вече има 5 
маймуни, никоя от които не е виждала 
силната струя вода и не знае защо е била 
спирана. Маймуните вече са приели по 
подразбиране че не трябва да допускат никой 
да се качи на стълбата без дори да знаят 
защо. Ето това е опасността пред която сме 
изправени като християни – да правим неща 
без дори да знаем защо ги правим.
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Много е опасно да посочваш грешки на 
поколенията преди теб, но аз ще си позволя 
да изброя две много отчетливи грешки, които 
евангелската църква е допускала през 
годините и които е много лесно и ние да 
допуснем и днес:

1) първата е че вместо да комуникираме 
вярата си в Христос, ние комуникираме двата 
списъка – единия на неща, които трябва да 
правим и другия на нещата, които не трябва 
да правим. Ако попитате случайно спрян 
човек на улицата какво знае за евангелската 
църква, той ще започне да ви изрежда – ами 
това са тези който не правят това и това и 
това и който правят това и това и това. Колко 
жалко, че хората не виждат в нас вярата ни, а
виждат правилата ни. В ДА 11:26 четем, че в 
Антиохия, учениците за първи път бяха 
наречени християни. Нека като споделяме 
вярата си първо да говорим за благата вест, а 
по нататък за духовните ни практики;

2) и втората грешка, която ще си позволя 
да посоча, е огромното неразбирателство 
между отделните деноминации или просто 
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между хора с различни разбирания по даден 
въпрос.

Веднъж си хванах такси от църква и 
шофьора виждайки, че се качвам от църква ме
заговори за вярата. Той бързо се отпусна и 
сподели живота си пред мен. Разказа как е 
израснал в евангелска църква в друг град. 
Когато е бил в младежката група, след 
богослужение са отивали до другата 
евангелска църква в града и са общували с 
тяхната младежка група. Но когато пастира им
разбрал, че се събират с младежи от друга 
деноминация им се скарал и им забранил да 
се събират с тях. Този младеж толкова се 
разочаровал, че спрял да ходи на църква. С 
годините живота го повлякъл и в един момент 
се оказал в престъпни среди и стигнал до 
затвора.

Още повече, според една класация от 2005 
г е посочила за най-добър виц на всички 
времена в категорията за религиозни шеги, 
един скеч на американския комик Емо Фелъпс,
в който се осмива различията в обежденията 
на вярващи от една и съща деноминация.
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Тези две грешки са точна 
противоположност на основната заповед, 
която имаме – да възлюбим Бога и да 
възлюбим ближния. Нека хората да виждат в 
нас любовта ни към Бога и любовта помежду 
ни.

2.2 Боговете в света, в който живеем

Второто предупреждение, което Исус Навин
дава е да внимаваме да не възлюбим боговете
на света, в който живеем. В книгата си 
„Фалшивите богове“ Тимоти Келер ги 
обобщава в три съвременни бога: секс, пари и
власт. Преди няколко години, в нашата 
църква по време на серията за 10-те Божии 
заповеди слушахме по тази тема. За това аз 
ще я засегна съвсем бегло.

Пари, секс и власт могат да се преведат и 
по следния начин – ние днес прекарваме 
живота си в строителство - строим къщи, 
градим мускули и градим кариера. Във всяко 
едно от тези неща няма нищо лошо. 
Проблемите започват тогава когато започнем 
да заделяме 24 часа в деня, 7 дена в 
седмицата на това. Проблемите започват 
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когато сърцето ни се прилепи към тези неща, 
когато започнем да се страхуваме че ще ги 
загубим.

Преди повече от 5 години, аз бях поканен 
да започна работа в нашата църква. До този 
момент, аз имах стаж в две от най-
реномираните фирми в града, имах страхотни 
колеги и добро заплащане. Аз не съм от тези 
смирени и героични християни, които винаги 
са готови да се жертват и за които четем в 
християнската литература. Но до мен стоеше 
един такъв християнин. По това време с 
бъдещата ми съпруга подготвяхме сватба. Тя 
беше човека който ме убеди, че ще се 
справим и че ще е до мен каквото и да се 
случва в това ново и неизвестно начинание. 

Искаш да се пазиш от боговете на този свят
– заобгради себе си с хора, които обичат Бога 
и те ще ти помогнат в тази битка! Кои са 
приятелите ти? С кой прекарваш време? 
Намери някакво време, което да прекарваш с 
верни на Бога хора и ти ще станеш такъв. 
Казват, че за да се излекува един болен кон, 
до него трябва да бъде поставен здрав кон. 
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Застани до един здрав християнин и ще 
станеш като него и ще се научиш да избягваш
фалшивите богове на този свят.

И така стигаме до третата алтернатива, 
предлагана ни от Исус Навин.

2.3 Служба на нашия Бог – в пасажа са 
дадени няколко определения, за това как да 
служим на Бог. Първото от тях е:

2.3.1 Като се боим от Него

Ще ви поставя в хипотетична ситуация, 
Представете си, че сте кандидатствали за 
работа на две места. Към едното имате явни 
предпочитания. Заплатата е по-висока, имате 
приятели, които работят там, офиса е лъскав 
и каквото още е приоритет за вас, от тази 
фирма се предлага. Другата работа не 
изглежда атрактивна, ама въобще. Одобрени 
сте и на двете места. Вие естествено избирате
да работите за атрактивната фирма. Минават 
години и в тази фирма настъпват сериозна 
криза и за вас става адски трудно да работите
там. В същия момент получавате обаждане от 
онзи работодател, на който навремето сте 
отказали предложението. Той ви предлага 

9/30



отново работа на горе долу същите условия. 
Сега вече тези условия за вас са единствения 
изход от ситуацията. Започвате работа там и с
изненада разбирате, че мястото е доста по-
приятно. Шефът е много любезен, обяснява 
внимателно. Строг е, но бързо му минава. 
Провеждат първоначален обучителен курс за 
вас. Колегите ви посрещат на първия работен 
ден с прегръдка. Всяка седмица имате 
окуражителни оперативки. Дори когато се 
разболеете, шефа лично идва у дома, за да ви
донесе лекарства и да ви успокои. Когато 
имате затруднение на работа винаги можете 
да попитате за съвет някой от по-опитните 
колеги или дори самия шеф е винаги на 
разположение, за да му се обадите по 
телефона и да ви даде най-мъдрия съвет.

Не е ли това мечтания шеф? Как бихте се 
държали с един такъв начални? Няма ли да го 
уважавате? Няма ли да се отнасяте към Него с
респект? Той ви е избавил от пропастта в 
която сте били, дал ви е втори шанс в живота,
въпреки, че преди това няколко пъти сте го 
отхвърляли. Помага ви постоянно. Е разбира 
се понякога ви наказва. Това е нашия шеф. 
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Това е нашия Бог. Работи за него с респект. 
Бой се от Него, защото друг такъв справедлив 
началник няма да видиш в земния си живот!

2.3.2 С истина и искреност 

Преди десетилетия е имало един млад и 
добре подготвен евангелизатор в САЩ, който 
се е готвил за мисионерско пътуване из 
щатите. Той е разработил стратегия и план, 
през кои градове да мине и да говори на 
публични евангелизации. За негово нещастие 
обаче, в първия град от турнето му се 
получава така, че Били Греъм е минал малко 
преди него през същия град и е ожънал 
духовната жътва. Хората, които са били 
духовно търсещи са посетили 
евангелизацията на Били Греъм и за нашия 
приятел не са останали хора и на 
евангелизацията не е присъствал почти 
никой. Този човек изпада в депресия, а по-
късно става алкохолик. За нас остава въпроса,
на кой ли е служил този млад евангелизатор –
на себе си и личната си амбиция или на Бог. 
Отговорът можете да си дадете сами.
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Желанието ни да постигаме резултати в 
служението, или както му казваме да даваме 
плод може да ни подведе да представяме себе
си и резултата от служението си по един по-
напомпен начин. Ние гледаме с възхищение 
на многохилядните американски църкви и 
като следствие с болка броим празните 
столове в нашата Църква. А вместо това може 
да се възхищаваме на нашия Бог и с радост да
благодарим за всеки един спасен в нашата 
църква. Амин!

Бедата се изразява в това, че съвременната 
църква трябва да работи в условията на 
култура на представлението. Ние трябва да се
конкурираме с атрактивността на телевизора 
и другите електронни устройства.

Една сряда ви разказвах за проблем, който 
съществува в американските мегацъркви. Мой 
приятел пастир ми сподели, че в неговата 
много хилядна църква имат страхотен 
колектив от проповедници и църквата си ги 
обича. Но с времето те остаряват и за да 
подготвят следващото поколение 
проповедници, дават амвона на млади 
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момчета. Това което се получава, че църквата 
е свикнала с висококачествените проповеди 
на старите проповедници и задушава с 
критика младите момчета. И тези църкви не 
могат да излъчат следващо поколение 
проповедници, заради късогледството на 
вярващите.

Каквото и да е твоето служение – 
проповедник, неделен учител, разпоредител, 
техник, готвач, озвучител – никога не гледай 
на служението си като на представление. Бог 
иска сърцето ти – такова каквото е, но 
искрено. 

Едно от най-важните неща за един 
колектив е да има приемане и разбиране. Ако 
човек не е приет такъв какъвто е, той започва
да прикрива слабостите си. Старае се да 
представи себе си, такъв какъвто всъщност не
е. Виртуалните мрежи подсилват тази 
тенденция. Във фейсбук може да изградиш за 
себе си имидж, а в действителност да си друг 
човек. 

Ние можем да си помагаме в това да 
служим с искреност и истина като си 
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показваме повече БЛАГОДАТ. Служението ни
не е представление!

Като студент работих в известен 
туроператор. В първите седмици една колежка
ме въвеждаше в работата. Но така се получи, 
че аз допуснах голяма грешка. За малко едни 
туристи щяха да си изпуснат полета. Вдигна 
се много шум и се очакваше, че компанията 
ще плаща компенсации. Аз отидох и си 
признах, че съм сбъркал. Обясних цялата 
ситуация, въпреки че имах възможност да 
шикалкавя и да се опитвам да се оправдавам 
с компютъра. След това се усамотих в едно 
помещение, за да се преборя с напрежението.
Колежката, която беше отговорна за мен се 
обажда на шефовете, да им обясни какво е 
станало, но решава да излезе извън офиса и 
да говори на спокойствие. Не щеш ли обаче, 
се оказа, че тя говореше по телефона точно 
под прозореца на стаята в която се намирах. 
През целия разговор тя ме защитаваше и 
настоятелно повтаряше че аз съм разбрал 
къде ми е грешката, признал съм си и съм 
много съвестен човек. От тогава нататък 
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уважението на колегите към мен нарасна 
много и през няколко месеца бях повишаван.

Искреността печели, но тя може да бъде 
постигната само в една среда на толерантност
и благодат. Нека превърнем църквата си в 
такава идеална среда!

И така стигаме до най-интересната част 
от пасажа – стихът вдъхновявал поколения 
вярващи – аз и моя дом ще служим на 
Господа.

2.3.3 С целия си дом

Вярващият, който иска да служи на 
Господа постоянно е изправен пред някои 
въпроси:

Колко време да служа на Господ? Колко 
време да служа на семейството си? Да не би 
като служа на Господ, да ощетя семейството 
си? Има ли формула?

От една страна в 1 Тим 3 гл подробно ни 
се разяснява, че Божия служител трябва да се
грижи добре за дома си. Още повече, че в 
пета глава, осми стих на същото послание ни 
се казва: „Но ако някой не се грижи за 
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своите, а най-вече за домашните си, той се е 
отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.“. 
Тук само ще поясня, че контекста на този стих
е за взаимоотношения между възрастни 
родители и децата им.

От друга страна имаме думите на Исус в 
Лука 14:26 „Ако дойде някой при Мен и не 
намрази баща си и майка си, жена си, децата 
си, братята си и сестрите си, а още и 
собствения си живот, не може да бъде Мой 
ученик.“

Къде остават всички формули за успешен 
християнски живот, които четем в 
съвременната християнска популярна 
литература? Да не би пък в Библията да има 
противоречие?

Аз също съм си задавал тези въпроси и с 
облекчение намерих отговора в този стих – аз
и моя дом ще служим на Господа. Значи, 
това не са две отделни неща, а едно общо – 
служейки на семейството си аз служа на Бог, 
а като служа на Бог, аз мога и съм насърчаван
от Библията да правя това със семейството си.
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Църковното семейство не ни е дадено, за 
да служи на нашето земно семейство, а 
нашето земно семейството ни е дадено, за да 
служим с него на семейството на вярата

Нашите приоритети:

1. Лични взаимоотношения с Бог;

2. Семейство;

3. Църковно семейство

4. Други.

Правилните приоритети

1. Бог и неговото семейство

2. Нашето семейство

3. Други

„Този, който няма църквата за своя майка, 
не може да има Бог за свой баща“ Киприян

Семейството на Исус, бяха неговите 
ученици. Той споделяше живота си с тях.

С жена ми имахме привилегията да 
прекараме една седмица в християнски 
център Л‘Абри, в южна Англия. Първия такъв 
център е създаден през 50-те години на 
миналия век от богословът д-р Франсис 
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Шефърд в Швейцария. Думата лабри от 
френски означава подслон, прибежище. Това 
е и мисията на този център. Той съществува, 
за да дава подслон на духовно търсещи хора. 
С годините започва да се посещава от много 
учени, които се уединяват там, за да пишат 
своите разработки. Използва се също и за 
духовна почивка от много служители. Днес 
има около 10 такива центъра по целия свят. 
Но най-интересното са взаимоотношенията 
между хората живеещи в Л'Абри. Те споделят 
живота си заедно, както учениците и Исус 
правеха. Хората в Л'Абри готвят, чистят, цепят
дърва и т н заедно. Най-важното – споделят 
храната заедно. В Л'Абри е задължително да 
сядат заедно около трапезата. Правилото е 
винаги да има тема, която да дискутират. След
молитвата някой предлага тема, която го 
вълнува и до края на обяда или вечерята, 
това е основната тема на обсъждане. Без 
значение дали си сингъл или семеен в Л'Абри 
се чувстваш част от едно духовно семейство.

Не трябва ли всяка църква да е л'абри? Не 
трябва ли всяка църква да е такова 
прибежище за духовно търсещи. Можем ли 
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ние, всеки един от нас, без значение дали е 
семеен или не, да превърнем нашата църква в
един духовен оазис в този изпепелен от грях 
и разочарование свят?

Препоръката на текста е да служим на 
Господа без значение в какъв етап от живота 
си сме. Ако си семеен и се чудиш как да 
съвместиш грижите за децата и служението, 
текста днес ни казва да не разделяме двете 
области а да ги обединим. Ще кажеш, как? Та 
това е невъзможно! Аз мога да те окуража, че 
е възможно. 

В моето семейство ние имаме този стих за 
мото. На хладилника си имаме много магнити 
и на един от тях е посочен този стих. Нашето 
старание е винаги когато можем да сме заедно
и по този начин да не ощетяваме семейството 
с липсата на някой от нас. Дори когато ми се 
налага да се прибирам късно от работа ние 
намираме начин да компенсираме 
пропуснатото време. Когато съм отсъствал, 
поради пътуване, след това водя семейството 
на ресторант или друг вид забавление.
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През април в църквата ни имаше женска 
конференция, на която жена ми беше 
организатор и водещ. В същия ден пастира и 
аз имахме среща с една организация, за да 
обсъждаме потенциално партньорство. 
Малкият Дарко присъстваше с мен на масата 
на преговорите. Това, че сме семейни с дете 
не ни попречи да изпълним отговорностите, 
които сме поели. 

Ние не сме такива, защото сме някакви 
герои на вярата. Ние правим това защото сме 
го видели от други и сме разбрали, че това е 
правилно и сме решили да следваме този 
модел. Никога няма да забравя разговорите си
с духовния си наставник в първите години на 
вярата ми. Тези разговори продължаваха до 
11 и 12 часа вечерта. И когато в един момент 
се усещах колко късно е станало и го питах, 
няма ли да се прибираш при семейството си, 
той ми отговаряше – те знаят, че това което 
правя е важно. Колко е ценно, когато едно 
семейство с всичките си членове схващат 
важността на отговорностите ни към 
духовното семейство.
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И понеже до момента говорих само за 
семейството, визирайки съпруг-съпруга-деца. 
Искам да ви дам и пример за 
взаимоотношения и с родители. Преди време 
трябваше да пътувам за конференция в 
чужбина. Но поради различните си 
отговорности имах много ограничено време за
път. Всеки, който е търсил самолетни билети 
знае колко е трудно да намериш подходящ и 
евтин полет, когато си притиснат от времето. 
Аз стоях отчаян пред компютъра, с много 
отворени сайтове на авиопревозвачи, но без 
резултат. Затворих очи, помолих се и 
внезапно решението ми изникна в съзнанието.
Обадих се по телефона на баща ми и го 
помолих да ме закара до Будапеща. 
Единственото затруднение беше, че трябваше 
да минем целия път през нощта. Той без 
колебание се съгласи. Даже се 
организирахме, майка ми, баща ми, жена ми и
аз пътувахме заедно. В резултат имахме едно 
от най-сплотяващите преживявания, които 
сме имали през последните години. Като 
бонус, баща ми имаше рожден ден по това 
време и отпразнува рождения си ден по един 
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специален начин, с цялото семейство в 
Будапеща.

Това прави нашия Бог, когато му служим с 
целия си дом. Не само че не сме ощетени, но 
ни прави и по сплотени.

Тук някой може да възрази и да каже, че 
познава или е чувал за много семейства, 
които прегорели от служение се разделят или 
най-малкото брака им започва да скърца. Аз 
бих опонирал като кажа, че причината за 
проблемите в този брак се корени другаде и 
дори и това семейство да не е служело на 
Бога, тези проблеми при всички положения са
щели да избият в даден момент.

Ако имаш домашни любимци, бих те 
насърчил и с тях да служиш на Господ. Как 
ли? Ако имаш куче, значи го извеждаш на 
разходка. Това е чудесен повод да се 
сприятелиш и да свидетелстваш на многото 
други хора, които също като теб всеки ден си 
разхождат кучето. Ако ли пък имаш папагал 
или рибки, те най-вероятно са много красиви 
и можеш да каниш приятелите си у дома, да 
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проявяваш гостоприемство и отново да 
свидетелстваш.

Прояви креативност и служи на Бог с целия
си дом. 

Но виждаме и едно предупреждение

2.3.4 Ако ви се види тежко да служите на 
Господа

Исус Навин е в края на живота си и той е 
виждал безброй пъти как Израел се е 
провалял да служи на своя Бог. Възможно е и 
на Исус Навин да му е дотежавало да води 
такъв опак народ като еврейския.

Днес ще ви посоча две причини, поради 
които и на нас може да ни дотежи:

1) Майкъл Оо е настоящият директор на 
движението Лузана. Това е организация, 
създадена през 70-те години на миналия век, 
като целта и е да обедини водачите на църкви
от целия свят с цел евангелизиране на света. 
Сред основателите на тази организация са 
Били Греъм и Джон Стот.

Та в една своя лекция, Майкъл Оо казва, 
че около 80% от хората, които влизат в 
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служение в даден момент от живота, в края на
своя живот вече не са в служение. И 
основната причина за това не е провал. 
Обикновено, когато на някой му е възложено 
дадено служение, ние подскачаме и казваме, 
ма как – този или тази определено ще се 
провали. Картината на действителността 
обаче е друга. Повечето хора сами излизат от 
служение. Просто в един момент им дотежава.

Служейки на Бог, аз наблюдавам по-
възрастни от мен служители и търся какво 
добро мога да взема от тях. Наблюдавайки 
тези с белите коси, които са в служение от 20,
30 и 40 години, забелязах, че има два вида 
служители – едните са винаги усмихнати, 
благи, готови да ти помогнат и насърчат. 
Другите са винаги сърдити, винаги очакват да 
ги излъжеш, винаги готови да те насолят. И си
казах, със сигурност и двата вида служители 
са минали през един и същ и достатъчно на 
брой разочарования в християнския си живот.
Едните са решили да живеят в 
разочарованието, а другите са решили да 
живеят в Божия мир. Заключението до което 
стигам е, че е въпрос на решение къде ще 
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прекараш земния си път като християнин – в 
огорчението или в мира!

Имам привилегията да познавам бившия 
директор на една голяма християнска 
организация. Казвам бившия, защото преди 
време беше безцеремонно и безпричинно 
уволнен. Нарочно няма да споделя името на 
организацията, защото те уволниха този 
успешен директор водени от лични мотиви. Аз
се срещнах с този ръководител, точно няколко
седмици след случилото се, когато той вече 
излизаше от депресията от случилото си. 
Думите на този човек ми се запечатаха в 
съзнанието и в момента също ми кънтят в 
главата. Той каза „аз мога да им отвърна по 
същия начин, но няма да го направя. Аз ще си
запазя добрите отношения с тях. Аз ще 
завърша служението си добре!“

Колко пъти сме изкушавани да отвърнем на
лошото отношение на другите към нас по 
същия начин. Това не е библейско и имаме 
примери, че обратното е възможно. Завърши 
служението си добре!
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2) втората причина, поради която 
служението ни дотежава е, че сме извадили 
големите калкулатори и сме започнали твърде
старателно да изчисляваме греха на братята и
сестрите. Събираме, умножаваме по 3.14, 
слагаме на квадрат и след това повтаряме 
същата операция за някой друг брат. Искам да
ти кажа, че има един, който води много по-
точна справка от теб. Той съставя констативен
протокол за всеки твой провал и прилежно го 
фаилира. Но има и един Друг, който изтрива и
прощава всеки твой грях. Ти на кой Бог ще 
служиш? На този, който осчетоводява 
греховете ти или на Този, който ги прощава? 
Изборът е твой!

Уейн Грудем е председател на комисията 
направила един от най-добрите и ползвани 
съвременни преводи на Библията на 
английски – English Standard Version (ESV). Не
само това, но те са разработили и един 
справочник с много коментари и карти към 
Библията. Това е истинско богатство за 
съвременния християнин. Та Уейн Грудем 
признава, че по време на една от срещите на 
комисията по превода, когато в продължение 
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на много дни е трябвало да работят от сутрин 
до вечер, у него се е появило лошо отношение
към колегите му. Той е започнал да се държи 
надменно с тях, без да бъде провокиран по 
никакъв начин. След няколко дни той 
осъзнава, че поведението му не е угодно на 
Бог и предприема две стъпки. 1) първо отива 
при Бог и иска прошка от Него: 2) на 
следващия ден отива при колегите си и им се 
извинява и иска прошка от тях.

Не е ли чудесен пример за нас днес – един 
от най-уважаваните живи богослови проявява 
тази уязвимост и признава, че в него се е 
появило лошо отношение към колегите му.

Ако ти разпознаваш себе си в тази 
ситуация – последвай същите стъпки.

Притчи 4:23 Повече от всичко друго, 
което пазиш, пази сърцето си, защото от него 
са изворите на живота.

3. Призив

През 2003-та година в САЩ се провежда 
конференция за пастири. Присъстват няколко 
хиляди пастира от всички краища на щатите. 
В края на конференцията излиза един от 
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последните говорители. Той е на 82 години и 
изкаран на сцената с инвалидна количка. Той 
стои на сцената около една минута без да 
каже нищо и след това бавно казва едно 
изречение. След това изречение, цялото 
събрание от няколко хиляди пастира избухва 
в сълзи, пада на колене и започва през сълзи 
да се моли. Говорителят е изнесен от сцената.
Не е ли това мечтата на всеки проповедник – 
да кажеш едно изречение и да предизвикаш 
такава силна реакция в аудиторията. (за 
справка, това което ви споделям днес е около 
от 4800 думи).

Няколко дни след конференцията 
говорителят умира и отива при Господа. 
Въпросният човек се казва Бил Брайт – 
основател на една от най-големите 
мисионерски организации в света, клон на 
който са Студентски Живот. Тези които 
познават живота на Бил Брайт, най-вероятно 
се сещат каква е била лекцията му, състояща 
се само от едно изречение:

ВЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ПЪРВАТА СИ ЛЮБОВ!
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Това в общи линии е и призивът на Исус 
Навин малко преди да умре – възобновете 
завета си с Господа! Върнете се към първата 
си любов

В епичния филм Небесно Царство от 2005 
г, главния герой е изправен да защитава 
стените на Йерусалим от мюсюлманската 
обсада. Поради загубени предишни битки, той
не разполага с обучени рицари. Преди да 
започне битката, с вдъхновяваща реч той 
посвещава в рицарство жителите на 
Йерусалим.

Днес, живеем във времена, в които на 
всеки ъгъл в щатите ще видите затворена 
евангелска църква, в Англия е създадена 
агенция към министерски съвет, която да 
решава какво да прави със затворените 
църковни сгради, чиито брой расте 
прогресивно, а в Германия ще видите как се 
проповядва ислям в най-голямата катедрала в
Берлин. Завземат ни територията братя и 
сестри!

Днес е времето да загърбим различията си,
да си простим един на друг и да се върнем 
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към първата си любов. Днес е денят да се 
посветим на рицарство в Божията армия!

Сега ще се молим и аз ще ви призовавам 
постепенно да се изправяте. Но преди това аз 
ще наведа глава за молитва и ще помоля 
всички да наведат глава и да не гледат какво 
се случва около тях. Ще помоля и камерите да
останат насочени към амвона. Искам тази 
молитва да бъде много интимен момент за 
всеки и за това ви моля да уважите границите
на личните взаимоотношения с Бог.

Ще поканя всеки, който иска да се 
препосвети в служба на Бог да се моли заедно
с мен. Можете да се изправите, можете да 
седнете на земята, можете да издигнете ръце. 
Направете, това което ви е удобно.
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