
 

 

 

ОТ НИЩОЖНОСТ ДО ВЕЛИЧИЕ 

Евреи 11:31-35 

 
Животът е като надбягване. Тези, които са силни и добре екипирани са на прага да поставят 

нови рекорди, печелейки нови трофеи.  

Някои хора обаче остават назад, защото са слаби и зле подготвени. Много от тези хора си 

мислят, че са твърде назад, за да наваксат изоставането си. Те са се отказали от надеждата да счупят 

някой рекорд. Те са се отказали от мисълта да спечелят някога медал, камо ли да вдигнат купата. 

Някои дори са се отказали напълно. Те са отпаднали от надпреварата на живота. Животът е скучен и 

почти безсмислен за тях. Те виждат себе си като нищожества, като пълни нули. 

Все пак такива хора трябва да знаят, че независимо от мястото им в живота, те могат, като 

Йосиф, да се издигат от „Дупката“ до „Двореца“, от нищожност до величие. Животът не трябва да 

бъде месомелачка. Той трябва да бъде славен. 

 

ПРЕЧКИТЕ ОТ НЯКОГАШНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
(Евреи 11:31; Яков 2:25; Исус Навиев 2:1-24; 6:17,22-25; 1 Летописи 2:11-12; Матей 1:05;  

Лука 3:32; 5:4) 

 

Някои хора срещат трудности в живота, поради непокорния си и бурен живот в миналото. 

Животът им някога е бил пропит с приемане на наркотици, наркотични зависимости, проституция, 

сексуални извращения, измами, злоупотреби и т.н. Те така и не са придобили някакви полезни 

умения, нито са привикнали към дисциплина. На тях им липсват способности да посрещнат което и 

да е предизвикателство. Понеже не могат да видят пътя за излизане от своето положение, те се 

затрудняват да се измъкнат и да успеят. Те са потънали в блатото на живота. 

Преследват ли те твоите непокорства от миналото? Раав е в твоята компания. Чрез вяра тя не 

загина с народа на Ерихон. От блудница в Ерихон тя стана майка в Израел. Тя беше майка на Вооз, 

който роди Овид, дядото на Давид (Исус Навиев 2:1-24; 6:17,22-25; 1 Летописи 2:11,12; Матей 1:05; 

Лука 3:32; Евреи 11:31; Яков 2:25). Раав се издигна от едно нищожество до величието на героиня на 

вярата. Ти също можеш! 

Никога не позволявайте миналото да ви закотви в провала. Отърсете оковите на миналото. 

Придвижите се чрез вяра в изобилния живот, който Бог е приготвил за вас (Йоан 10:10; 3 Йоан 2; 

Псалми 35:27; 37:25; 23:1-6). Забравете безплодните усилия от миналото. Сега е нов ден. Гмурни се 

в дълбочините чрез вяра и плавай величаво (Лука 5:1-7). 

 

ПРЕСЛЕДВАН ОТ НЕЧЕСТИЕТО НА ПРАРОДИТЕЛИТЕ 

(Евреи 11:32-35; Съдии 11:1-40; 12:1-7; 1 Царе 12:11; 4 Царе 5:25-27; Изход 20:5; 34:7; Числа 14:18; 

Второзаконие 5:9) 

 

Галаад, макар и да беше женен, се забърка с блудница. От тези покварени отношения се роди 

Ефтай, извънбрачно дете - не по своя вина! Обаче табелката „незаконно роден“ му беше лепната, 

заедно със позора. В къщата на баща му към него се отнасяха с презрение. Той беше лишен от 

наследство. Накрая избяга, за  да спаси живота си, и се превърна в нещо като улично момче (Съдии 

11:1-3). 

Преследват ли ви последиците от нечестието на родителите ви? Страдате ли в резултат на 

греховете на предците си (4 Царе 5:25-27; Изход 20:5; 34:7; Числа 14:18; Второзаконие 5:9)? 

Преследван ли сте от проклятия, навлечени от вашите предци? (2 Царе 3:28,29; Псалми 109:1-31). 

Ефтай е в твоята компания. С вяра той стана силен мъж. Той се издига от нищожество до 

възхваляван герой. Ти също можеш! 

 

Служение на по-дълбок християнски живот, България 
dclm-bulgaria.org 



ПОТИСНАТ ОТ НЕМОЩ И ПРЕУМОРА 
(Евреи 11:32-35; Съдии 8:5; 6:1-40; 7:1-25; 15:18-19; 1 Царе 12:11; Исая 40:28-31; 3 Царе 19:1-4) 

 

Някои хора са уморени от битката. Те се борят, когато са будни, те се борят, дори когато спят. Те 

се борят както с хора, така и с духове. Всеки техен час е изпълнен с битки. Но накрая се уморяват от 

постоянната борба. Дори войниците си имат време за почивка и възстановяване, за да подновят 

силите си и да презаредят оръжията си. Но тези нещастни хора са винаги ангажирани с битки. 

В тази категория ли сте? Гидеон е във вашата компания - "Изтощен", но "преследващ" (Съдии 

8:5). 

Той се издигна от плахото и страхливо поведение, за да се превърне в силен и храбър мъж. Той 

се издигна от положението на криещ се от врага човек до човек, който се изправя срещу врага. Той 

се превърна от жертва в победител. Той се издига от нищожество, за да стане непобедим герой. Ти 

също можеш! 

 

ПОКОСЕН ОТ НЕМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 
(Евреи 11:32; Съдии 14:1-3; 16:1-31; Неемия 13:26, 3 Царе 11:1-11; Галатяни 6:7,8; 2 Тимотей 2:22;  

1 Петър 2:11 ) 

 

Някои хора, които имат всички предпоставки за величие, никога не се издигат, защото 

перспективите им са саботирани от негативно поведение, възможностите им се губят заради 

увлечението им по чужди жени, помазанието им се изчерпва от страстта им по жени-чужденки. 

Соломон, въпреки божествената си мъдрост, стана много глупав, поради неуместната си страст към 

жените (макар и формално негови) (Неемия 13:26, 3 Царе 11:1-11). 

Отклонени ли сте от призванието си заради страстта си към чужди жени? Отправили ли сте се 

към „глуха линия“ заради копнежа си по жени-чужденки? 

Самсон е във вашата компания. Неговото помазание беше унищожено от неморалността му. 

Неговият огън беше угасен от жената, на която беше всецяло отдаден. Неговата съдба беше 

съкратена заради неконтролируемото му либидо (сексуално желание). 

Въпреки това, в най-ниската точка на живота си, той се помоли, възвърна своето изгубено 

помазание и извърши нови подвизи (Съдии 16:21-31). Той се издигна от нищожеството, в което сам 

се превърна, до герой при смъртта си. При смъртта си той уби повече врагове, отколкото през целия 

си живот. Той направи това чрез вяра. Ти също можеш! 

 


