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„... Чрез страха от ГОСПОДА човек се отклонява от злото.” (Притчи 16:6). „Страхът от 
ГОСПОДА е да се мрази злото.” (Притчи 8:1). „Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме 
люби...” (Йоан 14:21). „И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди.” (2 Йоан 1:6) 

Любов, страх и покорство – когато става дума за ходене с Бог, всички те означават едно и 
също нещо. Преди съм проповядвал за любовта към Бог, страха от Бог и покорството на Бог, 
като че те са три различни аспекта от взаимоотношенията ни с Господ. Но вече виждам, че 
тези три неща са неделими, че не можеш да практикуваш едното без другите две: Не можеш 
да обичаш Бог без да имаш страха от Бог в себе си. Не можеш да Го обичаш без да се 
покоряваш на Словото Му. И не се страхуваш истински от Бог, освен, ако не Го обичаш и не 
Му се покоряваш. 

Задай си въпроса: какъв е мотива ти за това да спечелиш победа над похотта, страстите и 
греха? За това да придобиеш святост, благочестие и чистота на сърцето? 

Някои поучават, че само страха от Бог кара вярващите да бягат от похотта. Те цитират тези 
библейски пасажи: „Опустошение и разорение е в пътищата им и те не са познали пътя на 
мира.“ „Пред очите им няма страх от Бога.” (Римляни 3:16-18). „Бой се от ГОСПОДА и се 
отклонявай от зло.” (Притчи 3:7). „Страхът от ГОСПОДА е извор на живот, за да се избегнат 
примките на смъртта.” (Притчи 14:27) 

Библията казва, че ранната църква беше изградена „като ходеха в страх от Господа и в 
утехата на Светия Дух” (Деяния 9:31). А Еремия каза, че Израел не следваха Бог с цялото си 
сърце, понеже не се страхуваха от Него: „Нямаш страх от Мен” (Еремия 2:19) 

Но други служители поучават, че единствената правилна мотивация срещу греха, е любовта. 
Наскоро по радиото чух да гърми един баптистки пастор: „Страхът не е за християните – в 
него има наказание! Не можеш да ходиш с Бог, ако се страхуваш от Него. Любовта е 
единствения отклик на благодатта, от който имаш нужда. Ако обичаш Бог, ще Му се 
покоряваш.”  

Този пастор напълно отхвърли страха от Бог като мотив за покорство на Господ! Самата идея 
да поучава хората в святия Божии страх му изглеждаше отвратителна. 

Всъщност, навсякъде от амвоните днес се чуват предимно послания за любов. Малко се 
проповядва за страха от Бог – почти няма силни пророчески проповеди, които водят до 
осъждение на греха и компромиса. Вместо това пасторите поучават: „Просто обичай Исус с 
цялото си сърце и всичко ще бъде наред. Ние не сме под Закона, ние сме призовани към 
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свобода! Всички грешим, но любовта покрива всички грехове. Така че просто се научи да 
обичаш. Обичай Исус и братята и небето ти е гарантирано.” 

Това звучи добре, но не е онова, което казва Божието Слово! Може да кажеш: „Но не каза ли 
Исус, че двете най-важни заповеди зависят от любовта, че трябва да обичаме Бог и ближния 
си?” 

Да, така каза! Нямам спор с онези, които поучават, че любовта трябва да е най-важната ни 
мотивация като вярващи. Проблемът ми е с разликата между дефиницията на съвременната 
църква за онова, което Исус нарича любов! 

Любовта не е просто емоция или обич към Христос. Тя не може да бъде напълно изразена 
просто чрез поклонение или проповядване. Не може да бъде измерена с емоции. Много 
християни могат да седят в църквата и да чувстват страхотни емоции, да викат към Бог, да 
плачат, след което да излязат от църквата и да не се покорят на Бог. Исус казва, че това не 
означава, че Го обичаш! 

Нищо не е по-ясно в Божието Слово от това: Любовта означава да се 
покориш на заповедите на Господ Исус Христос! 

Исус каза, че единствения приемлив за Него вид любов, е покорството към всяка Негова 
заповед – да се покоряваш на Словото Му във всичко и винаги! 

„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.” (Йоан 14:15). „Ако пазите Моите заповеди, ще 
стоите в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов.” 
(Йоан 15:10). „Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му 
не са тежки.” (1 Йоан 5:3). Христос не можеше да го каже по-ясно: Да Го обичаш означава да 
се покориш на всяка Негова заповед! 

Но кое произвежда постоянно, устойчиво покорство? Убеден съм, че благочестивото, 
любящо покорство извира от един извор – страха от живия Бог! Покорството родено от 
истински и благочестив страх от Бог е съвършено. Като доказателство ви предлагам следния 
стих: „И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познах Го, 
а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него. Но който пази словото Му, Божията 
любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него.” (1 Йоан 2:3-5 

„Затова, понеже приемаме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и така да служим 
благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание; защото и нашият Бог е огън 
пояждащ.” (Евреи 12:28-29) 

Днес тези стихове не се чуват от много амвони. Вместо това Исус е описан като оглупял 
старец, който си затваря очите пред греха! Разбира се, Той знае, че ние сме слаби, и че ще се 
проваляме понякога. Но тук Библията казва нещо друго: че покорството към заповедите Му 
е съвършена любов, а страха от Бог е онова, което ни мотивира да се покорим! 
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С две думи всичко се свежда до следното: ако наистина имаш Божия страх в теб, тогава ще 
се покориш на всяка Негова дума и като правиш това, ще Го обичаш по приемливия за Него 
начин. 

Ако се страхуваш от Господ и се покоряваш на Словото Му, няма да ти се налага да 
продължаваш да изследваш сърцето си, за да видиш дали наистина Го обичаш. Няма да 
продължаваш да се опитваш да измериш любовта си с бройката на сълзите си или с липсата 
на такива. Можеш просто да си починеш в Словото Му, собственото Слово на Христос, че 
любов означава покорство към Него! 

Но от другата страна на монетата са всички останали начини, чрез които си мислим, че 
изразяваме любовта си към Исус. Например, не можем да седим в святото Му присъствие и 
да пеем през сълзи: „О, колко много обичам Исус... Ти си любовта на моя живот... Исусе, Ти 
си центъра на моята радост...” Но ако не се покоряваме на Божието Слово в ежедневието си, 
тогава всичките ни думи, проповеди и песни за това колко обичаме Исус не са нищо повече 
от сантиментална душевност. Просто преструвки! 

Бог ти е заповядал да оставиш света, да се отделиш от лошите приятели и да разпънеш 
плътта си с всичките й страсти и похот. Покоряваш ли Му се в тези неща? Ако не, ако 
продължаваш да не се покоряваш на Словото, което Той ти е дал, тогава поклонението ти е 
напълно неприемливо за Него. То е като дрънчаща ламарина – безсмислен шум! 

Много християни не приемат Божието Слово насериозно, те не 
вярват, че Бог има предвид онова, което казва! 

Исус наистина ли имаше предвид онова, което каза на скъпите Си приятели? Той каза на 
учениците Си: „Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да 
направят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, който, след като е 
убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! – казвам ви – от Него се бойте.” (Лука 12:4-5) 

Бог наистина ли има това предвид когато казва: „Ако някой люби света, любовта на Отца не 
е в него.” (1 Йоан 2:15)? Или: „Когато страстта зачене, ражда грях; а грехът, като се развие 
напълно, ражда смърт.” (Яков 1:15) 

Наскоро чух един проповедник да казва: „Не можеш да се покориш на всички заповеди в 
Библията. Но дори и да им се покориш, това няма да те спаси. Това би било легализъм!” 

Не! Ние сме се опитали да унищожим Христовите заповеди като ги наричаме „Закон”! 
Чудесните заповеди, които Той ни даде бяха за наше добро, за да ни спасят от нас самите и 
от греховете ни! Той ни заповяда да се покаем. Заповяда ни да вярваме в Него и в небесния 
Отец. Заповядани и да обичаме брат си като себе си, да прощаваме на другите, а в замяна 
Той ще прости на нас. 
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Ако се покоряваш само на тези заповеди – да се покаеш от греховете си, да вярваш, че Отец 
изпрати Исус и да обичаш и простиш на брат си – тогава ти си спасен! Ти ходиш в светлината, 
която си приел. 

Когато Исус казва, че не можем да се спасим чрез закона, Той говори за нещо напълно 
различно. Говори за усилията ни да „спечелим” спасението по начина, по който се опитваха 
еврейските лидери – като спазваха всички религиозни традиции: измиването на тенджери и 
тигани, внимателно изчисления десятък и всички останали 660 дела на плътта. 

Никой никога не може да бъде спасен чрез дела. Но аз ви питам: Коя от десетте заповеди 
можете да нарушите и да отидете в небето? Прелюбодейство? Лъжа? Самият нов Завет 
казва: „Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.” (Евреи 13:4), а „всичките 
лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт” 
(Откровение 21:8) 

Възлюбени, ние нямаме право да нарушаваме никоя от тези заповеди! Исус каза, че Той не 
дойде да наруши закона, а да го изпълни, и че ако някой мисли по друг начин, на него 
трябва да му се окачи камък на шията и да бъде хвърлен в морето! 

Ще направя много смело изявление: аз вярвам, че не е възможно непрестанно да ходиш в 
покорство и святост, освен ако нямаш страха от Бог в сърцето си! 

Ако нямаш страх от Бог, в крайна сметка ще повярваш, че Бог не е стриктен към греха. Ще си 
мислиш, че след като Той е твоя любящ баща, никога няма да те отхвърли, че можеш да 
грешиш колкото си искаш и да продължаваш да се изправяш. Ще се качиш на въртележката 
„грях-изповед, грях-изповед“ и ще си кажеш: „Мога да правя каквото си пожелая и просто 
ще изтичам при Исус и ще оправи нещата. Той ще ми прости във всеки момент!” 

Не! Истина е, че крадецът, който висеше на кръста до Исус беше спасен в последния си час, 
но той вече се беше покаял истински! Мнозина днес си мислят, че могат извикат към Бог 
точно преди да умрат, но истината е, че те ще бъдат твърде закоравени от греха си! 

Точно в този момент може би питаш: „Как мога да имам страха от Бог? Щом страха от Бог е 
основата на покорството, а покорството е съвършената любов, покажи ми тогава как да 
придобия свят страх.” 

Ти придобиваш страха от Бог точно както Израел – научаваш го! 

Господ е готов да научи на страх от Бог всеки, който го пожелае: „Елате, вие, синове, 
послушайте ме; на страх от ГОСПОДА ще ви науча.” (Псалм 34:11) 

Бог ни учи на страха от Себе Си чрез Своето Слово! Той използва Моисей за да ни даде два 
примера как трябва да научим страха от Него: 
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1. Преди да умре, Моисей обясни на израилевите царе как да ходят в покорство. Моисей 
можа да види пророчески, че децата на Израел ще си изберат царе според собствената си 
похот. Така че той пророкува на бъдещите царе: 

„И когато седне на престола на царството си, да си направи в една книга препис на този 
закон, от книгата... И той да бъде при него и да го чете през всичките дни на живота си, за да 
се научи да се бои от ГОСПОДА, своя Бог, и да пази всичките думи на този закон и тези 
наредби, и да ги върши” (Второзаконие 17:15-19) 

Всеки цар трябваше непрекъснато да храни душата и ума си с Божиите записки за миналото 
на Израел. Той трябваше да се научи да се страхува от Бог като виждаше как Господ Йехова 
благославяше покорните и как напълно унищожаваше и проклинаше всички, които не се 
покоряваха на Словото Му. 

Възлюбени, ето как аз научих страха от Бог! Търсих отново и отново из книгите на Царете и 
Летописите и всеки път действията на Бог бяха ясни: „И царя вършеше онова, което беше 
право пред Господ, както направи и баща му, и ходеше в страха от Бог. И Господ беше с него 
и го благослови и го направи да просперира, и враговете му се страхуваха от него...” 

Но същите библейски записки казват отново и отново за други царе: „И царя вършеше зло 
пред очите на Господ и забрави Божиите пътища, и ходеше според собствения си ум. И Бог 
се оттегли от него, и имаше глад и разруха, и опустошение...” 

Беше много просто – онези, които вършеха онова, което беше правилно, Бог благослови. А 
онези, които вършеха зло, Бог изостави. 

Бог казва чрез записките Си: „Никога не съм приемал греха лековато и никога няма да го 
направя. И ако продължаваш да правиш компромиси и да флиртуваш с греха, ще се разправя 
с теб точно както се разправих с Давид! Нямам любимци. Мислиш ли, че Аз някак си ще си 
затворя очите пред злите ти дела, когато осъдих него – човек според Моето сърце?” 

2. Моисей също заповяда на Израел да прочетат Господните заповеди на всяко следващо 
поколение. Хората трябваше да свикат специално събрание на всеки 7 години, да разказват 
за всичките праведни решения на Бог с бащите им. Моисей им пророкува: „За да чуят и да се 
научат, и да се боят от ГОСПОДА, вашия Бог, и да внимават да вършат всичките думи на този 
закон. И децата им, които не знаят, да чуят и да се научат да се боят от ГОСПОДА, вашия Бог, 
през всичките дни, които живеете в земята, към която преминавате Йордан, за да я 
завладеете.” (Второзаконие 31:12-13) 

Моисей пророкуваше: „Ще се издигнат нови поколения деца, които не знаят нищо за страха 
от Бог! Те няма да имат никаква мотивация да Му се покорят и да ходят в святост. Божиите 
мъже и жени трябва да поучават записките на Божиите пътища в Словото Му – как Той 
благослови всички, които Му се покориха и прокле всички онези, които не Ми се покориха!” 
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Възлюбени, Моисей говореше за нашето време! Не се ли случва точно това в страната ни в 
момента? Израстна ново поколение младежи , а не знаят нищо за отговорности и морал. 
Вслушайте се в думите на всеки тийнейджър на улицата и ще чуете най-противния, най-
мръсен език по лицето на земята! Той излиза направо от ада, а децата ни са кръстени в него 
чрез музиката, филмите и телевизията! 

Това поколение е изгубено, те не знаят нищо за Бог! И ако църквите и неделните училища не 
извикат и не провокират младежите заради греховете им, кой ще го направи? 

Това няма да са учителите! Учениците сега учат „СПИН култура”, което означава как да 
използват презервативи и да правят секс! В момента сред седмокласниците в Ню Йорк 
циркулира една брошура, озаглавена „Твоите права”. Там пише: „Имаш право да правиш 
секс с всеки от всеки пол, когато пожелаеш.” Брошурата е спонсорирана от свързани с 
училищата организации и целта й е да разпространи половин милион екземпляра във 
всички училища в града! 

Бог казва на църквата: „Децата ви няма да знаят нищо за Мен или за светостта Ми. Трябва да 
ги научите на страха от Бог, научете ги на Моите пътища!” 

Ако не желаеш да научиш от Божието Слово как се отнася Той към греха и непокорството, 
тогава просто помисли за това как Той осъди греха в дома Си през последните 5 години: Той 
съсипа цялото служение ПТЛ (Praise The Lord – бел.пр.). Светът видя как служител на 
Евангелието беше „закопчан” като обикновен уличен престъпник и беше завлечен в затвора 
за много години! 

Бог разтърси църквата Си като позволи да бъдат показани всички мръсни детайли. Видях 
снимката на първа страница и казах: „Господи, ако нищо друго от онова, което Си казал през 
цялата история не е хвърлило в страх всеки проповедник в Америка, то най-добре е това да 
ги уплаши!” 

Бог съсипа най-гледаното телевизионно служение по лицето на земята! Срам и укор се 
стовариха върху най-популярния американски проповедник – човек гледан по телевизията 
повече от всеки друг в историята. А служението падна заради грях! 

Бог показа на църквата Си, че човек може да стои на амвона и да проповядва за любящия 
Исус, но ако той не живее тези думи – не обича Христос. Може да плаче и да умолява 
колкото си пожелае! 

Обичам тези двама мъже и не поставям себе си над никой от тях или над който и да е друг. 
Но знам, че ако не ходя в страха от Бог, аз също ще падна! 

Толкова ли си специален или важен, че Бог ще си затвори очите пред твоя грях, тайната ти 
похот, непокорството ти? Не, можеш да си сигурен, че греха ти ще те намери! Ако си видял 
цялото това публично разчистване на сметки на Бог със скрития грях в църквата Му и все още 
не си се научил на страха от Бог, значи си вързан от собствената си неправда и си се запътил 
към същото място! 
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Скъпи светии, вие трябва да желаете страха от Бог, трябва да го търсите с цялото си сърце! 
Бог не дава страха Си на духовно мързеливите: „Ако го потърсиш като сребро и го подириш 
като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието 
познание.” (Притчи 2:4-5) 

Но да се сдобиеш със страха от Бог всъщност е много просто – това става като започнеш да 
Му се покоряваш в онова, което вече знаеш. 

Когато говоря за покорство на Бог, аз нямам предвид, че трябва да наизустиш всяка буква в 
червено в евангелията, за да я изпълниш. По-скоро, ако просто си готов да се покориш на 
светлината, която вече притежаваш, да се покориш на заповедите, които знаеш, Бог ще те 
води стъпка по стъпка в по-нататъшно покорство и в святия Му страх. Не трябва да търсиш 
някакъв легалистичен начин да Му се покориш. Покорството ще дойде при теб по много 
любящ и естествен начин! 

Нека ви споделя славните облаги от покорството! 

Исус е обещал невероятни благословения на всички, които „се усъвършенстваме в святост в 
страх от Бога” (2 Коринтяни 7:1). Има много такива облаги, но аз ще спомена само 3: 

1. Ще бъдеш благословен с проявление на Самия Исус във вътрешния си човек. „Който има 
Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и 
Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си.” (Йоан 14:21) 

Това е едно от най-силните обещания в Божието Слово! Първо, Исус казва: „Който Ме люби, 
ще бъде възлюбен от Моя Отец”. С други думи: „Бог ще изпитва специална любов към теб, 
понеже Ми се покоряваш!” 

Ние знаем, че Бог изпитва любов към целия свят. Но Исус говори за нещо друго. Той казва, че 
Отец има специална любов в сърцето Си за теб когато ходиш в покорството към Сина Му. 
Той започва да те обича по много специален начин! 

„И Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си” (Йоан 14:21). Исус казва също, че ако Му се 
покориш, Той ще ти яви Себе Си! това е толкова невероятно, че не мога да го проумея. 
Докато подготвях това послание, прекарах цяла седмица върху тази тема: „Господи, какво 
искаш да кажеш, че ако Ти се покоря, ще ми откриеш Себе Си?” 

Все още не знам как ще го направи. Но мога да отида при Него в молитва и да кажа: „Исусе, 
ти ме накара да повярвам, че мога да се облегна на това обещание. Ти ми каза, че няма да 
познавам само историческата личност Исус, но че всеки ден от живота ми, без значение 
колко остарявам, Ти ще ставаш по-реален за мен до последния ми ден!” 

Най-накрая, Исус каза: „Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го 
възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.” (Йоан 14:23) 
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Представете си го: Исус ти е дал личното Си обещание. Ако само Го обичаш чрез покорството 
си, Той ще се нагърби със задължението да направи всичко за теб! Ще ти покаже 
специалната любов, която Отец изпитва към теб, а Той и Отец всъщност ще дойдат и ще 
живеят в теб, завладявайки те напълно, отваряйки разбирането ти за това кой е Бог и 
изпълвайки тялото, душата и духа ти със славата на присъствието Си! 

2. Ще бъдеш благословен със специалното помазание да чуваш и познаваш гласа Му. „ А 
помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както 
Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както 
ви е научило.” (1 Йоан 2:27) 

Когато страха от Бог залее душата ти, когато си Му се покорил, противиш се на дявола, 
избягваш похотта, оставяш настрана греха, който толкова лесно те впримчва, ти започваш да 
получаваш помазанието да чуваш и да познаваш гласа Му. Ще имаш духовни уши, за да 
слушаш! Няма да се нуждаеш от някой пророк или учител да ти „даде слово” от Бог. Ще 
бъдеш учен от Божия Дух! 

Но всеки християнин, който живее в грях, който ходи в похот, блудство, алчност или 
непокорство от какъв да е тип, не може да чуе истинския Божии глас. Всъщност, нищо от 
онова, което той чува, не е от Бог, а е или от плътта, или от дявола! 

Познавам християни, включително и служители, които живееха в грях – пълни с похот, 
чувствени, затворени в някоя адска крепост. Те започнаха да чуват тихи, спокойни гласчета, 
напътстващи ги и обещаващи им добри неща. Тези гласове казваха: „Скъпо, възлюбено дете, 
Бог е с теб! Ти ще видиш чудеса и благословения от всички страни.” 

Но тези неща не се случиха, понеже гласовете не бяха от Бог! Това бяха или техните плътски 
желания, или силите на тъмнината, които идваха, за да ги измамят! 

О, заслепителната сила на похотта! Исус каза на евреите, които Го следваха: „Защо не 
разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето слово. Вие сте от баща 
дявола и желаете да вършите похотите на баща си.” (Йоан 8:43-44). Исус им казваше: „Аз ви 
говоря ясно, но вие не чувате какво казвам. Това е понеже сърцето ви е пълно с похот и не 
сте в състояние да чуете истината!” 

Искаш ли да чуеш Божия глас? Тогава бъди честен с Него относно греха си! Премахни похотта 
си, нека Бог се разправи с теб и шумоизолиращата стена, която не ти позволява да чуеш 
гласа Му ще се срути. 

3. Ще бъдеш благословен като получиш отговор на молитвите си и се изпълниш с радост! 
„Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде... 
Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да бъде пълна.” (Йоан 
15:7, 11). Възлюбени, пълната радост идва когато ясно можете да чуете гласа Му! 
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Нищо не ми носи по-голяма радост от това да знам, че Бог наистина ми е говорил. Когато 
съм се покорил и съм направил всичко, което Той е искал, аз влизам в тайната стаичка за да 
общувам с Него, а Той започва да говори. И това е най-близкото място до небето, което е 
възможно да се намери на земята! 

Ако само кажеш на Исус: „Господи, искам да ходя в праведността Ти, наистина да Те обичам 
чрез покорство”, Бог обещава: „И преди още да извикат, Аз ще отговарям; докато още 
говорят, Аз ще чувам.” (Исая 65:24). „ГОСПОД е далеч от безбожните, но чува молитвата на 
праведните.” (Притчи 15:29). „Молитвата на праведните Му е благоугодна.” (Притчи 15:8) 

Помоли Бог да вложи свят страх в сърцето ти, започни да ходиш в пълно покорство към 
всички заповеди, които знаеш и любовта ти към Исус ще бъде съвършена! 
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