
 

 

 
 

ПРЕДПАЗВАНЕ  ОТ  ОТПАДАНЕ 
 

Текст:  „Защото, когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други 

богове; и сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му 

Давида...“, „Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна към изток и се 

разделиха един от друг; Аврам се засели в Ханаанската земя; а Лот се засели между градовете 

на Йорданската равнина, и преместваше шатрите си докато стигна до Содом" (3 Царе 11:4; 

Битие 13:11-12) 

Ние живеем в интересни дни и ежедневно сме свидетели на изпълнение на библейските 

пророчества. Те минават за обикновени новини, но онези, които са проницателни, могат да видят 

изпълненията на пророчествата. Много неща биват приветствани като триумф на демокрацията, 

победа на човешкия дух и т.н., но те не са нищо повече от изпълнението на негативната част от 

пророкуваното. 

Европейската общност, еврото, кредитните карти и т.н., не са само изява на човешкия замисъл за 

един по-добър свят. Те са подготовка за последната конфронтация с Антихрист, неговия пророк и 

Дявола. Библията е далеч по приложима на практика книга, отколкото мнозина вярват за нея. Тя е 

наистина пророческо слово (2 Петрово 1:19). Тя е по-актуална от сутрешните вестници. Четенето и 

изучаването на Библията те прави способен да проумяваш събитията на днешното време. Ние трябва 

постоянно да изпитваме себе си, за да устояваме в нашия отпор за Исус Христос и да бъдем винаги 

готови да се издигнем при Него в грабването (1 Коринтяни 13:5). Можем да научим някои уроци от 

книгата Битие, като разгледаме живота на Лот, които ще ни помогнат да се опазим от отпадане: 

 

1. ВЪРХУ КАКВО СИ ФОКУСИРАН? 

Има значение върху какво си фокусиран. Библията казва за Лот: „Лот, прочее, подигна очи и 

разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана доде се стигне в Сигор, 

(преди да беше разорил Господа Содом и Гомор), като Господната градина, като Египетската 

земя“ (Битие 13:10). Лот се интересуваше много повече от богатствата, уважението и славата на този 

свят, отколкото от укорите за Христа. Той искаше най-добрите пасища за неговия добитък и 

възможно най-доброто (според него) бъдеще за децата си. Той изгуби видението за обещаната земя 

и се фокусира върху плътските неща, вместо върху вечните (Евреи 11:24-27). Той не можеше да види 

невидимото. „за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са 

временни, а невидимите вечни“ (2 Коринтяни 4:18).  

 

2. КЪДЕ ЖИВЕЕШ? 

Живееш ли в шатра или в къща с големи врати с метални резета? Първоначално Лот живееше в 

шатър, макар и срещу портите на Содом, но накрая си построи къща с порти ... „преместваше 

шатрите си докато стигна до Содом (И се преместваше, докато разпъна шатъра си срещу 

Содом) ... Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи, и затвориха 

вратата” (Битие 13:12, KJV; 19:10). Никога не забравяй, че ние сме от вечния град. Ние сме 

пътешественици в това непокорно поколение. Продължавай да се сражаваш за вярата, която веднъж 

завинаги беше предадена  на светиите. 

 

3. ПОЧИТАЙ СЛОВОТО НА БОГА 

Винаги проповядвай цялото Слово на Бога, дори и когато си загубил семейството си, роднините 

си, приятелите си или работата си. Никога не прави компромис с постановеното от Бога в Неговото 

вечно Слово. Сърцето ти трябва да бъде съвършено пред Бога (Битие 19:1-10).  
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Лот напусна чичо си в обещаната земя и тръгна към Содом. Той изгуби всичко, което имаше в 

огъня, който Бог наваля над Содом и Гомор. Двете му дъщери, които бяха спасени с него, направиха 

един от най-отвратителните грехове, споменати в Библията. Те и децата им от блудството бяха 

проклети от Бог. 

Въпрос: Подготвен ли си да се срещнеш с Исус Христос? 

 

 


