
 

 

 
 

ЗАЩО ПЪТУВАМЕ В ПУСТИНЯТА 
 

  

Текст: „Води ги денем с облак и цялата нощ с огнена виделина... Но те продължиха да Му 

съгрешават още и да огорчават Всевишния в безводната страна“ (Псалми 78:14, 17) 

 

ПУСТИНЯТА – МЯСТО НА АБСОЛЮТНА ЗАВИСИМОСТ 
 

1. Абсолютна зависимост от Бога 

В света се говори за самомотивация. Внушава се на хората, че „те могат“, и ги учат как сами да си 

внушават това. Това се нарича самомотивация. Когато си слаб кажи, че си силен. Филмовите 

продукции издигат в идол силата и ловкостта. Но в живота не е така. Човек е много слабо и крехко 

създание. Човек е „трева“ и „пара“.  

Но, на пръв поглед, сякаш и Библията ни учи нещо подобно „Слабият нека каже: Аз съм юнак!“ 

(Йоил 3:10). Но тук по-горните текстове ни казват, че Бог заповяда това в конкретната ситуация, 

защото Той щеше да ги укрепи за битката, която щеше да стане в Йосафатовата долина. Бог не каза 

на Йона в корема на рибата: „Кажи си, че можеш да се справиш!“. Бог не насърчава фалшива 

самомотивация. Библията ни учи да бъдем смели и дързостни да вършим не каквото ни хрумне, а да 

вършим Божията воля, защото само тогава Бог е с нас и укрепява ръката ни.  

Необновеният ум се дразни от думата зависимост. Дори, когато става дума за зависимост от Бога, 

човек се ядосва най-много, защото подсъзнателно знае, че няма измъкване (Псалм 139:11-12). Това е 

плътта, която се противи на духа. Но то е като с плуването: докато не разбереш, че е много по-

приятно да се отпуснеш да те носи водата, отколкото да се бориш за глътка въздух – няма да се 

научиш да плуваш. 

 

2. Абсолютна зависимост от общността 

В пустинята няма друга алтернатива за оцеляване, освен да се държиш здраво за общността. 

Единаците загиват. Отцепилите се загиват. Само общността, с която е Бог, остава.  

Днес живеем в духовна пустиня, но имаме много измамни варианти, т.нар. миражи в 

пустинята. Като че ли в един град има поне десет църкви. Като не ти дадат да се разведеш в едната, 

ще отидеш в другата и там ще те подкрепят. Това е мираж.  

Само общността, с която е Бог, е единственото място за духовно оцеляване.  

 

ЕТАПИ НА ОЧИСТВАНЕ 
 

Пустинята е място, където Божието общество бива очистено от небрежните (Левит 10:1-2), от 

лакомите (Числа 11:33-34), от невярващите (Числа 14), от презрителните (Числа 15:32-36), от 

бунтовните (Числа 16:31-35), от хулителите (Числа 24:11-14), от безсрамните (Числа 25:6-8). 

 

ИЗПИТВАНЕ НА ВЕРНИТЕ 
 

Пустинята е място, където се изпитва вярата на верните. Когато се разделяше земята Исус Навиев 

и Халев получиха земи с привилегии, но никой нямаше претенции. Защото бяха доказали своята 

вярност към Бога. (Лука 19:12-27).  

Какво ще се случи с тебе в пустинята? Дали ще бъдеш изтребен или награден? 
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