
 

 

 
 

СЪРЦЕ, КОЕТО СЕ БОИ ОТ ГОСПОДА 
 

 

Текст: „Дано да има у тях такова сърце, щото да се боят от Мене и винаги да пазят 

всичките Ми заповеди, та да благоденстват вечно, те и чадата им!“ (Второзаконие 5:29) 

Книгата Второзаконие се занимава главно с изреждането на събитията, през които израилтяните 

преминават от излизането им от Египет до пристигането им на границите на обещаната земя оттатък 

Йордан. Важно е за нас, новозаветните вярващи, да размишляваме в сърцата си върху 

преживяванията,  които сме имали с Бога, и поуките от тях, особено тогава, когато сме изправени 

пред сериозни предизвикателства по време на нашия растеж в Господа. Мойсей разказа на 

израилтяните тези събития малко преди Господ да го отнеме от тях, както му беше изявил Бог, 

защото пред тях, отвъд Йордан, имаше още много територии за превземане. 

Състоянието на нашите сърца в Божието присъствие определя Неговия отклик към всеки детайл 

на нашия живот. В горният стих ние получаваме специално откровение от Бог, дадено на Мойсей, 

което ни показва как можем да бъдем благословени и да останем благословени до века. Ето как 

библейски е описано сърцето на човека, който се бои от Господа: 

1. Това е сърце, което наистина Го почита с цялата си същност и с първите плодове на всичките 

си трудове. Състоянието на човешкото сърце може често да се види в отношението му към светските 

неща. Ако наистина се боим от Бога, никога няма да ни е трудно да дадем най-доброто на Господа 

(Притчи 3:9). 

2. Човек с такова сърце трепери от Божието Слово по всяко време, без значение на ситуацията 

или обстоятелствата (Исая  66:1-2). 

3. Той се радва на общението с Бога. За него да живее е Христос, а да умре – придобивка. Той се 

радва, когато Му кажат – нека идем в Божия дом (Псалми 27:4). 

4. Сърцето, което се бои от Господ, винаги ще държи на Божиите думи. Няма начин да изразим 

нашата почит и дължимото на името Му уважение, ако нямаме вяра. 

   В Библията четем за мъжете и жените на Бога, хора като Енох, Авраам, Исаак и т.н. Тези хора, 

както знаем, са богобоязливи, и няма съмнение, че са днес в Небето. Така че, ако наистина копнеем 

да влезем в Небето и да живеем благочестив и благословен живот завинаги, ще трябва да минем по 

същия път.  

 

Въпроси: 

1. Дай 6 примера на мъже и жени, които са богобоязливи, освен дадените по-горе? 

2. Наистина ли се боиш от Бога и Му отдаваш почитта, дължима на името Му? 
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