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СТРАХ
Текст: „А Еровоам рече в сърцето си: Сега ще се повърне царството в Давидовия дом;
защото, ако тия люде отиват да принасят жертви на Господния дом в Ерусалим, тогава
сърцето на тия люде ще се обърне пак към господаря им Юдовия цар Ровоама, а мене ще
убият; и ще се върнат при Юдовия цар Ровоама“ 3 Царе 12:26-27
Вследствие на Соломоновото непокорство към Господа, Бог реши да раздели царството му на
две, а не, както се предполагаше, синът му да управлява цялото царство вместо баща си. По
божествен начин Бог отдели десет от дванадесетте племена и посочи Еровоам да им бъде цар. Той
не спечели царството благодарение на неговата храброст или мъдрост, нито благодарение на
неговата проницателност, интелигентност или популярност. Бог просто му даде царството (3 Царе
12:16-24, 11:26-39).
Библията ни говори за два различни вида страх и те са:
1. Срах от Бога: В Лука 12:4-5 , а също и в Битие 15:1 , ние бяхме призовани да се боим от Бога.
Тези стихове, прочетени ясно и внимателни, всъщност имат предвид да почитаме и да обичаме Бога
с цялото си сърце. Когато наистина обичаме Господ с цялото си сърце, както е писано в Библията, ние
несъмнено ще вършим всичко, което ни е заповядал.
2. Страх, който има в себе си наказание: В 1 Йоан 4:18, четем: „В любовта няма страх, но
съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се
страхува, не е усъвършенствуван в любовта“. Това е същият вид страх, който е показан в нашия
текст. Страх от бъдещето, страх за пари, страх от хора, страх от несигурността в този свят, страх от
самота, страх от невъзможност да достигнеш Божия стандарт, страх от неувереност в
Новорождението ти, страх за сигурността ти, страх за здравето ти, страх от дявола и неговите
служители. Този вид страх наистина има в себе си наказание и окончателно ще доведе неговите
жертви в наказанието на вечния огън (Откровение 21:8).
Единственото решение за този проблем е да имаме здрава и непоклатима вяра в Божието Слово,
съчетана с търпение и гореща молитва, съответна на големината на „планината“ пред нас –
ситуацията и обстоятелствата, в които се намираме (Яков 1:1-4).
Въпроси:
1. Как може някой да бъде освободен от страх?
2. Трябва ли да се страхуваме от Бога?
3. Какъв урок научаваме от историята за Еровоам, която четохме?

