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ИСТОРИЯТА НА НАВУТЕЙ
Текст: „А Навутей рече на Ахаава: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство.“
3 Царе 21:5
Днес ще разгледаме тази история под друг ъгъл. От друга гледна точка. Различните гледни точки
са добри, защото ни дават по-пълна представа за разглеждания обект. Те ни дават допълнителна
информация. Допълнителна, а не противоречива. Днес в християнството е много популярно да се
говори за „различната гледна точка“, за да се оправдаят противоречията и несъгласията. Но истината
е, че вдъхновените от Святия Дух гледни точки (които изчерпват всичко, което може да се знае за
разглеждания обект) не могат да си противоречат, информацията от тях просто извайва съвършената
представа за обекта.
Има и друга гледна точка: „Истина ли каза Бог?...“- гледната точка, която не допълва, а поставя
под съмнение единственото нещо, което е вярно до века – Божието Слово. И това е гледната точка на
духа на непокорството, от който сме били освободени чрез скъпоценната кръв на Господ Исус
Христос. Амин. Избавени сме и не бива да се връщаме никога в него!

НЕРАЗУМНИЯТ СЛУГА
В тази история винаги сме говорили за нечестивия цар Ахав и, особено, за нечестивата царица
Езавел. Но сега ще вникнем в поведението на Навутей – един от поданиците на царя.
На пръв поглед той прояви патриотично чувство – не даваше за нищо на света бащината си нива.
Но всъщност поведението му не беше проява на здрав разум. Той оцени нивата, която му даде баща
му, по-високо от живота, който Бог му даде. До това време беше ясно, че царското семейство е
безбожно. Езавел беше избила повечето от Господните пророци. Човешкия живот за нея не струваше
нищо. Целите й оправдаваха всяко средство. Беше отправила заплаха дори към Илия, който избяга за
живота си (3 Царе 19:1-2).
Притчи 27:12 ни казва: „Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните
вървят напред - и страдат“. Исус ни каза: „Не се противете на злия човек; но, ако те плесне
някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал да се съди с тебе и да
ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля,
иди с него две“ (Матей 5:39).

ПОСВЕТЕНИЯТ СЛУГА
Нека видим една друга история, за един друг царски поданик (2 Царе 24:15-25). Орна не само, че
и не помисли за някакъв предтекст да откаже – той извървя „втората миля“ – не искаше дори цена за
нивата и даде и воловете, с които ореше, за всеизгаряне. Той можеше да бъде като Семей, който
прокле царя в бедствието му, но той благослови царя си, дано придобие Господното благоволение.
Като деца на Бога ние трябва да Му се покоряваме безусловно. Каквото и да поиска Той от нас,
не бива да се двоумим. Посветеният слуга е посветил целия си живот в служба на Господаря си.

УЧАСТТА НА ПОКОРНИЯ И НЕПОКОРНИЯ
Малахия 3:16-18: „Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; И Господ внимаваше
и слушаше; И написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа, и
които мислеха за името Му. Тия ще бъдат Мои, казва Господ на Силите; Да! избрана
скъпоценност, в деня който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен
човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив,
между оня, който служи Богу, и оня, който не Му служи.“
Господ винаги е правил разлика между тия, които Му служат, и ония, които не Му служат. Хората
може да не виждат, нито да оценяват посвещението ти. Могат да те злословят и да измислят лъжи, за
да те злепоставят. Но ония, които се боят от Господа, те ще се разговарят с тебе, и Господ ще внимава
на думите ви. Какво обещание!
Навутей заплати с живота си. Днес, ако изнамираме доводи да не се покорим на Царската воля,
ще се намерят „Езавелки“, които да ни погубят. Само в Божието присъствие и воля е безопасно за
нас. Дори да има заплахи и гонения – Бог е по-велик от всички тях. Нека помним Урия, който
пророкуваше със същите думи, като пророк Еремия (Еремия 26:21-24). Но сетнината му беше друга...
За Орна не знаем много, но делата му говорят сами. Той изпълни наставленията на Господ Исус
(да даде даже повече отколкото му искат) без дори да ги беше чул, с което показа жива вяра и
познаване сърцето на Бога. (Подобно на Рихавовците (Еремия 35:18)).
Илия живееше по времето на нечестивата Езавел. Но Илия беше опазен. Еремия пророкуваше
същото като Урия, но Бог опази живота му, а Урия загина.
Днешните „Езавелки“ и „Йоакимовци“ няма да имат власт над тебе, ако ти живееш в посветено
покорство на Бога. Ден след ден. Без да се отклоняваш. Без да се обръщаш назад, както е писано:
„Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; забрави и народа си и бащиния си дом; Така
царят ще пожелае твоята красота; Защото той е господарят ти; и ти му се поклони“
(Псалми 45:10-11).
В заключение:
1. Оцени нещата, които Господ ти дава, повече от всяко твое притежание.
2. Когато Бог желае да ни отнеме нещо, то е защото винаги има по-добро за нас (3 Царе 21:2).
3. Да откажеш на Бога е равносилно на бунт – това винаги води към смърт (3 Царе 21:13; Йона
2:1).
4. Покорявай се винаги, еднократното покорство не те ползва - помни Урия! (Еремия 26:21-24) и
помни Валаам! (Числа 22:18-19; 31:8).
5. Не казвай: „нямам благодат“, а привлечи Божията благодат в живота си (Яков 4:6). „Щом не
искаш благодат пред вратите ще те спрат...“
6. Когато си покорен няма защо да се страхуваш от служителите на дявола. Господ ти казва: „Да
се не уплашиш от тях, да не би Аз да те уплаша пред тях“ (Еремия 1:17).
7. След като Бог ти е говорил, не позволявай на дявола да те накара да разсъждаваш върху
въпроса: „Истина ли каза Бог?“. Вдъхновените от Бога гледни точки се допълват, не си
противоречат.

