Институциализиране на вярата

В историята на взаимоотношенията между хората и между
хората и Бог виждаме, че всеки опит за институциализиране
в Бог води до:
1.

Легализъм

2.

Манипулация

3.

Корупция

4.

и накрая до Апатия / Запустение/

Един познат ми каза нещо, което негов познат му казал, а
именно ”Ако Бог те е призовал да служиш на хората никой
не може да ти попречи да им служиш”. Попитай себе си дали
наистина искаш да служиш на хората, за да достигнат до
Бога или търсиш нещо друго.
Много служители са започнали служение с вяра, че Бог ги
предизвиква за това, което е дотук добре, но скоро след
това констатират, че мащаба на служението им е право
пропорционален на броя на последователите им/ на хората
над които имат влияние/ , които фактори от своя страна са
право пропорционални на доходите им./ реших да кажа
това, което никой не смее да каже на светло/.
Описаният по горе процес от 4-ри етапа не е от скоро. По
скоро бих го нарекъл стара хватка-капан, положен от
„Човекоубиеца” – баща на лъжата, в който капан не малко
служители са падали и продължават да падат и до днес.
Окаяни ние човеците! Кой ще ни избави от тялото на тая
смърт? ... Но, Благодарение Богу! има избавление чрез
Исуса Христа, нашия Господ.
До времето когато народа на Израел се засели в обещаната
земя, след робството в Египет и последвалите 40 години в
пустинята, вярата и взаимоотношенията на човека с Бог са
описани в библията като общуване на личностно ниво: Адам

и Бог; Ной и Бог; Авраам и Бог; Исак и Бог; Яков и Бог,
Йосиф и Бог; Мойсей и Бог- дотук виждаме
взаимоотношения между един човек и Бог. По времето на
Мойсей, обаче, се появява ново понятие- Божият народ, с
други думи Обществото на вярващите. Пръв с този факт се
сблъсква Мойсей, който в невъзможността си да се справи с
това явление заяви- Аз съм човек от същото естество като
вас -Бог говори на мен- може да говори и на вас, но
обществото му отговори- Ти говори на нас, и ние ще
слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем......
Ха така-нека да се скрием от отговорността в тълпата. Друго
си е да ни говори Моисей – можем да го послушаме,а можем
и да не, но ако Бог директно ни заповяда нещо- къде ще се
скрием от Бог. От Моисея може да се скрием, но от Бог не
можем. От пастора можем да се скрием, но от Бога не
можем.
На Бог не му е нужен посредник за да общува с някой. Бог
може и иска да общува лично с всеки човек, но човека не
иска. Така му е по- удобно – хем да се пише за вярващ и
хем да си живее как си иска. Да не влиза в конфликт нито с
Бог нито с Дявола. Де да можеше, но не може да служиш на
двама господари.
Посредник между хората и Бог е само Исус Христосжертвата, кръвта му, направи възможно за човека да получи
достъп до Бог без да умре от присъствието Му.
Всички останали са учители, наставници, увещатели,
насърчители, застъпници в молитва, ментори,служители на
новоповярвалите, слабите във вярата. Всички тези трябва да
имат само една цел и видение- спасението и изграждането
на хора.
Когато служителят обаче реши че е време да му послужат
онези на които той трябва да служи като седне на святото
място където само Исус стои- тогава идва запустение.
Мисията и служението на Исус не зависеше от броя и
качеството на хората, които го следват- зависеше от това
което Бог правеше чрез него. Така трябва да е и със всеки
служител.

Когато хората видяха какво Исус върши и как Бог действа
чрез него искаха да го направят цар, но той отхвърли
предложената позиция и заплата, като избяга от
присъствието им. Така трябва да правят и служителите на
божията нива.
Католическата църква се институционализира преди стотици
години и замъртвя.
Православната църква се институционализира също и
живота в нея замря.
Много протестантски църкви- някога пълни с живот се
институционализираха и замряха също.
Служителю, помисли за твоето служение:
- търсиш ли красивия офис с удобен стол , последен
модел лаптоп и безплатни комуникации
-нов модел автомобил пред офиса и безплатно гориво
-конференции в чужбина и самолетни полети в бизнес
класа, безплатни хотели и обяди
-подчинени , които точно да изпълняват исканията ти
-грандиозни планове за грандиозни служения и
грандиозни проекти
Ако е така, май по-добре да смениш професията си, защото
Бог не ти е обещал такива неща, не че има против тях, но не
ти ги е обещал- следователно няма гаранция, че ще ги
имаш. Ако въпреки това настояваш да ги имаш и то чрез
служение за божието царство, то тогава гарантирам ти влизаш в капана. Помисли- душата ти струва повече от тези
неща.
Ролята на един родител е да помогне на децата да станат
самостоятелни.
Лош родител е родител който отглежда деца за да му
работят/безплатно/, а той да живее на техен гръб. Такъв

родител няма интерес децата му да станат самостоятелни,
защото може да ги изгуби като ресурс, за това иска да ги
държи зависими от него.
Бог е направил човека свободен и зависим само от Бог.
Така че, без да имам претенциите, че съм абсолютно прав
бих посъветвал:
Не правете офис от всяко ваше служение или инциатива.
Не бързайте да раздавате постове и статути, региони и
парчета от пицата.
Не търсете заплата за да служите, а служете работейки и
така с живота си ще бъдете за пример, а Бог ще ви
благославя.
Бъдете служители на евангелието а не на амбициите си.
Търсете и насърчавайте личното общение с Бог.
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