
 

 

 
 

ОЧИСТВАНЕ ЗЛОТО ОТ ЦЪРКВАТА 
 

 

Текст: 1 Коринтяни 5:1-2,7,13 

От край време Бог заявяваше срещу греха измежду людете Си и срещу лъжливите пророци и 

пастири, които покриваха Словото Му и не изцеряваха раната на народа Му (Еремия 23:1,14,16-17). 

Преди две хилядолетия апостолите предупреждаваха за идването на фалшивите учения и за 

промъкването на фалшивите учители в църквата (2 Петрово 2:1, Галатяни 1:6-7). Бог също посочваше 

и факторите, които щяха да им дадат достъп да влияят в събранието на светиите (2 Тимотей 4:3). И 

накрая, Бог не ни остави също в неведение относно начина, по който да опазим себе си и събранията 

си чисти (1 Коринтяни 5:13) .  

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СМЕ ЧИСТИ?  
(2 Коринтяни 6:17-18) 

 

Божието присъствие не може да бъде привлечено на нечисто място. Нечистите места привличат 

Божия гняв. Но преди това, те привличат нечисти духове. Така Божият народ, който е създаден за 

благословение, става проклет и предаден в ръката на дявола.  

Спомнете си начинът, по който Валаам окончателно прокле израилтяните (Числа 31:16).  

 

РЕГИСТРИРАНЕ И РЕАГИРАНЕ НА ЗЛОТО 
(1 Коринтяни 5:1-2) 

 

Злото не е страшно, защото то не идва незабелязано. Бог ни е дал благодат да не сме невежи 

относно доброто и злото и дори да предвиждаме ходовете на дявола (2 Коринтяни 2:11; 1 

Коринтяни 2:16). Така че никой да няма извинение (Йоан 10:5). Злото в църквата винаги бива 

регистрирано, дори и да има само един духовно жив човек (2 Петрово 2:7). И тук идва голямата 

отговорност на тези, които го регистрират. Това е отговорността на стражите в Езекиил 33. Тия, които 

го регистрират трябва да реагират АДЕКВАТНО!  

Благодатта е със смирените, но Бог се противи на горделивите. В нашият текст очевидно 

регистрирането на злото е довело до възгордяване с гордостта на Ламех. Вместо покаяние имаше 

оправдание.  

 

ОЧИСТВАНЕ НА ЗЛОТО  
(1 Коринтяни 5:7) 

 

Злото е като тумор. И да не е злокачествен и да убие внезапно тялото, то го изтощава и води 

постепенно до смърт. Толерантността към грешника не бива да се смесва с толерантността към греха. 

Нека имаме Божия вид поведение. Приеми грешника, за да му покажеш верния път, а не да го 

заблуждаваш, че Бог винаги ще го обича, дори и ако си остане в греха (Йоан 8:11). Не казвай мир, 

когато Бог е говорил погубление. Няма да се радваш на популярност, но ще имаш Божието 

присъствие в живота си, което е повече от всичко.  

Библията отива и по-далече, ако някой не желае да се очисти от старото си поведение и естество 

– да бъде отлъчен от църквата (1 Коринтяни 5:5-7). 
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Нека не считаме себе си за по-мъдри от Бога и да следваме Неговите инструкции във всяка 

област на живота ни. Духовната чистота е въпрос на живот и смърт както за индивида, така и за 

тялото Христово като цяло. 

 


