МОЯТ ДОМ ЩЕ БЪДЕ МОЛИТВЕН ДОМ НА ВСИЧКИ НАРОДИ!

Крум Крумов

Марк 11:11-33: “И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и, като разгледа всичко, понеже
вече се бе свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.
И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на
нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за
смокини.
И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И
учениците Му чуха това.
И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които
продаваха, и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и
столовете на ония, които продаваха гълъбите.
И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма.
И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано, "Домът Ми ще се нарече молитвен дом за
всичките народи"? а вие го направихте "разбойнически вертеп".
И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят,
защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.
А всякога на мръкване Той излизаше вън от града.
И тъй, като минаваха сутринта, видяха смоковницата, изсъхнала от корен.
И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смоковницата, която ти прокле,
изсъхнала.
А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се
усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили,
и ще ви се сбъдне.
И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за
да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.
[Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости
съгрешенията].
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И дохождат пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при Него главните
свещеници, книжниците и старейшините, и Му казват:
С каква власт правиш това? или кой Ти е дал тая власт да правиш това?
Исус им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми, и Аз ще ви кажа с каква
власт правя това.
Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? Отговорете Ми.
И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем - От небето, ще каже - Тогава защо
не го повярвахте?
Но ако речем: От човеците, - бояха се от народа; защото всички искрено считаха
Иоана за пророк.
И тъй, в отговор на Исуса казаха: Не знаем. Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква
власт правя това.”
Когато Исус влезе в Ерусалим, Той отиде директно в храма. Исус иска да посети
градовете, но преди това Той иска да посети и промени храма, църквата. Фокуса Му не бе
Ерусалим, но храма в Ерусалим, защото ако има промяна в градовете, то тя ще стане чрез
църквата (Бит.28:16-19, Ветил – Божий дом, врата небесна). Църквата е вратата, чрез която
Божието царство ще нахлуе на земята, в градовете и селата.
В пасажа в Марк 11 гл. Исус посети храма в три поредни дни.
Марк 11:11 - първо посещение в първия ден. Исус в този ден влезе в храма, и като
“разгледа всичко” в храма излезе от него, и от Ерусалим, пренощува с учениците си във
Витания. В този ден Исус не направи нищо друго освен да разгледа внимателно всеки детайл в
храма.
Марк 11:15-17 – на следващия ден, второ посещение. Исус влезе в храма, като започна
да слага в ред нередностите, които беше забелязал от предния ден. Исус беше твърде дързък,
защото беше движен от ревност за Божия дом, той да функционира в Божествен ред и
предназначение (Йоан 2:14-17). Исус поучаваше (учеше, коригираше схващанията им), че
Божият дом ще се нарече молитвен дом на всички народи и ако той не изпълни това си
предназначение ще се превърне в нещо друго. Исус даже го нарече “разбойнически вертеп”.
Думата вертеп означава: свърталище на престъпници и развратници. Това е много сериозно
изявление. Ние трябва да построим домът на Бога според Неговия модел, за да обитава Той в
него и да не бъде свърталище на други духове. Има разлика между дом и къща. Домът е
семейството не просто сградата. Бог иска да изградим Неговото семейство (дом) на земята,
където хората ще се чувстват приети и обичани. Място, в което заедно ще търсят Него, преди
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всичко останало (Исая 56:6-8). Неговото семейство (църквата) ще бъде място на молитва на
всички етноси, без да има расизъм, който да спъва молитвата в единство. Всеки човек е добре
дошъл без значение расата, пола, социалното положение, образованието. В 1Пет.3:7 се казва:
“Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте

почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става
препятствие на молитвите ви”. Както в брака, така и в църквата за да няма препъване на
нашите молитви е важно да си отдаваме почит, особено от тези, който се чувстват по-силни.
През този ден Исус започна да слага нещата в храма в Божествен ред.
Марко 11:27,28 – на третия ден. Исус отново влезе в храма и ходеше величествено с
власт в Божия дом. След като през първия ден бе видял всичко нередно и през втория ден бе
сложил нещата в ред, на третия Той ходеше с такава власт в храма, че дори и враговете Му я
забелязаха и не я оспорваха. Те просто не искаха да приемат факта, че тази власт е дадена от
Отец.
Исус не направи всичко това в един ден, нито забави процеса в неопределен период от
време, но за три дни със стратегическа последователност завърши процеса. Неемия постъпи
приблизително по същия начин (Неем.2:11-18). Той дойде в Ерусалим с мисия, той знаеше
какво трябва да направи, но първите три дни той само разглеждаше състоянието на Ерусалим
без да направи нищо друго. Едва след като бе разгледал детайлно нещата, той обедини хората
и им даде стратегията как да възстановят града.
Ако искаме Исус да ходи величествено, с власт в църквата, то преди това трябва да Му
позволим да разгледа всеки детайл, всяка част в църквата и да сложи в ред всичко, което не е в
Неговия стандарт. Само така величието Му ще бъде познато в църквата. Господ желае да
премахне всяка нередност, която Му пречи да се движи свободно в събранието и в живота на
всеки един от нас.
В Исая 56:6-8 се говори, че Господ ще доведе дори чужденците (тези, които са били
далеч) и ще ги зарадва в Своя молитвен дом. Противно на някой разбирания църква, която се
моли е жизнерадостна църква. Молитвата носи радост и освежаване, а не безнадеждност и
отчаяние. Молитвата предшества жетвата. Когато се молим Бог се движи и работи, като
прибавя на църквата скъпоценния плод от новородени хора. Свръхестественото става познато.
Точно от това имаме нужда днес!
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