
 

 

 
 

КОЙ  Е  НА  БОЖИЯТА  СТРАНА 
 

 

Текст: „А като видя Моисей, че людете бяха съблечени, (защото Аарон ги беше съблякъл за 

срам между неприятелите им), застана Моисей при входа на стана и рече: Който е от към 

Господа нека дойде при мене. И събраха се при него всичките Левийци“ (Изход 32:25-26) 

В духовния свят не съществува т. нар. „неутрално положение“. Или сме на страната на Бога, или 

сме против Него. Невъзможно е да се люлеем между две мнения. Ако Господ за нас е истинският Бог, 

тогава нека Го следваме с цялото си сърце (3 Царе 18:21). Истина е, че това се случи в Стария Завет, 

обаче  нека да знаем, че всеки ден на живота ни тук, на земята, всяка сутрин, когато ставаме, или 

всеки път, когато вземаме жизненоважно решение в живота си, ние се поставяме на едната или 

другата страна – с Бога или против Него.  

Нека решението ни да бъде като на солунските вярващи, които оставиха всичко  в миналото и 

последваха Господ (1 Солунци 1:9). Без съмнение много от нас ще отговорят на въпроса „Кой е на 

Божията страна?“ положително, обаче дали действително животът, който водим наистина говори 

същото (Матей 21:28-31). От отговора ни към следващите въпроси, можем винаги да знаем какво е 

положението ни спрямо нашия Бог:  

 

ЧАСТ ЛИ СИ ОТ СТРОИТЕЛИТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ? 
(Числа 5:3; Агей 1:2-15; 2:18-19; Матей 6:33; Лука 14:23; Йоан 2:17; Псалми 69:9) 

 

Беше очевидно колко от онези хора, които следваха Мойсей в пустинята, бяха на страната на Бога 

(Числа 14 гл.). Не бива да забравяме, че не са евреи всички онези, които смятат себе си за такива, а 

са евреи онези, които действително духом са такива. Защото е писано: „Това е поколението на 

ония, които Го дирят; Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков.“ (Псалми 24:6) 

В Стария  Завет всички бяха поканени от Бога чрез Мойсей да построят Божия Храм, било чрез 

дарение или чрез дарба вложено в тях по благодат.  

Какво правиш ти като част от Христовото тяло? 

 

В КАКВО ВЯРВАШ? 
 

Вярващият, който няма изградено убеждение в Божието слово, лесно може да бъде съборен. В 

Библията има отговор на всички въпроси и за този живот, и за оня, който идва по-после. Когато 

нашата вяра е изместена от това, което говори Словото, ние вече не сме на сраната на Бога.  

Господ Бог стои не зад нашите изповеди, а зад Неговите обещания. Той каза: „Тогава Господ ми 

рече: Право си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си“ (Eремия1:12).  

 

ГОТОВ ЛИ СИ ЗА ГРАБВАНЕТО? 
 

Готовността на един християнин да бъде грабнат до голяма степен също показва дали този човек 

е на страната на Бога. Защото още има християни, които не са наясно дали ще бъдат грабнати, когато 

дойде Господ Исус Христос. А има и други, които биха искали Неговото идване да се отложи във 

времето.  

Обаче Павел изразява трепетното си очакване с думите: „...после ние, които сме останали 

живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така 

ще бъдем всякога с Господа“ (1 Солунци 4:15-17). 
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