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КОЙ Е ОТКЪМ ГОСПОДА?
Текст: „А като видя Моисей, че людете бяха съблечени, (защото Аарон ги беше съблякъл за
срам между неприятелите им), застана Моисей при входа на стана и рече: Който е от към
Господа нека дойде при мене. И събраха се при него всичките Левийци“ (Изход 32:25-26; Исус
Навиев 24:14-17)
Животът на израилевите чада в Стария Завет в много отношения отразява живота на днешните
християни, т.нар. духовен Израел (Ефесяни 2:11-14). На всички тях беше проповядвано Словото
Господно, те всички преживяха свръхестествени неща, но все пак сърцата им никога не се утвърдиха
пред Бога (Евреи 4:2, 12:18-20). Нестабилността им можеше да се види и от горната история.
Не е възможно за нас да служим на Бога и на мамона, не е възможно да стоим някъде по средата
(3 Царе 18:21; 2 Коринтяни 6:11-17). От нашата история можем да видим, че краят на всеки, който не
е откъм Господа, е смърт. По подобен начин, онези, които пропускат да изявят публично Исус
Христос като техен Спасител, са под угрозата на вечното осъждение (Лука 12:8-9). Нашето стоене
пред Бога може да бъде лесно изпитано по следния начин:
1. ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ БОЖИЯ СТАНДАРТ
В Евреи 12:18-20 четем: „Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в
огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи; такъв, щото ония, които го
чуха, се примолиха да им се не говори вече дума; (защото не можаха да изтърпят онова, що им
се заповядваше: Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни).“
От този пасаж виждаме, че главната причина, поради която те не успяха да поддържат стабилно
стоенето си пред Бога, беше нежеланието им да живеят според Божия стандарт. По същия начин, ако
ние се проваляме в извършването на онова, което ясно ни е изявено от Бога в Словото Му, ние не
сме на Негова страна.
2. ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ БОЖИИТЕ НЕЩА
Често начинът, по който ние изпълняваме Божията воля за нашия живот, разкрива ясно стоенето
ни пред Бога. Каквото и да правим за Бога, струва си да го правим добре (Марк 10:17-23, 2
Коринтяни 4:1-2, Йоан 4:34).
3. ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ НЕВЯРВАЩИТЕ
Павел каза, че става всичко за всички, само за да ги спечели за Христос. Наистина ли се
интересуваме да спечелим души за Христос, или искаме да ги спечелим за себе си? Осъзнаваме ли,
че има разлика между това, което хората казват за нас, и това, което Бог казва?
4. ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ ЦЪРКВАТА И БРАТЯТА
„Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата
си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.“ (1 Йоан 4:20)
Въпрос:
1. Ти откъм Божията страна ли си?

