Любов към Бога!
Мисионерите Хенри Морисън и съпругата му прекараха 40 години в Африка,
проповядвайки Божието Слово на различни диви племена. И въпреки факта, че
резултатите от тяхната работа не бяха супер мащабни, те бяха изцяло посветени на
тяхната мисия. В Африка те откриха нови църкви, служеха на болните и помогнаха
на бедните хора.
И така, както се казва, в старостта семейството на Морисън реши да се върне у дома
в Америка. Плаването на кораба до дома на Хенри започна да се протича
разочароващо. Един ден в състояние на депресия, той казал на жена си: "Нещо не е
наред с нашето служение... Защо толкова много години служим на Бога, но никой
наистина не оценяваме нашата работа ... Може би за това, защото резултатите от
нашето служение не са толкова големи, колкото известния мисионер Дейвид
Ливингстън?
След толкова много години на работа сега нямаме нито пари за живот, нито
печелене на пенсии, нашето здраве е изхабено и дори нямаме собствен дом! "
Но когато корабът, на който плават, започна да влезе в пристанището на Ню Йорк,
мисионерите бяха изненадани от гледката, която ги очакваше! Отдалеч те видяха
специално издигната платформа, на която стоеше духовата група, и хиляди хора,
които махнаха флагове, чакащи пристигането им.
Хенри мигновено се ободри като казал на жена си: "Не сме забравени; ние решихме,
че никой не ни помни, но погледни какво посрещане ни подготвиха у дома"
Но изведнъж, възхищението на Хенри избледня, когато видя, че от горния етаж,
заобиколен от охрана, започна да се спуска, президентът Теодор Рузвелт, който е
бил в Африка на лов, а сега се връща обратно със същия кораб у дома. Когато
президентът стъпи на земята, оркестърът започна да свири, имаше буря от
аплодисменти и хиляди хора, махащи знамена, радващи се на пристигането му.
Разочарованието на Хенри изведнъж стана още по-силна от преди. В състояние на
депресия, той и съпругата му тихо слезнаха от палубата, радостната тълпата си
тръгна и те отидоха към едностайния апартамент, предоставен от християнската
мисия. Разопаковайки вещите си в старата и мръсната стая, Хенри каза на жена си:
"Това не е честно. Никой не оценява нашата 40-годишната работа на Бог, трябва да
са ни забравили!"
И тогава жена му го посъветва: „Хенри, защо не се оттеглиш и не задаваш всичките
си въпроси на Бога?“ Хенри реши да слуша съветите на жена си и се затвори в
спалнята за молитва. Но след по-малко от 10 минути той излезе от стаята със сияйно
лице.
„Какво се е случило?“ попита съпругата.
„Казах на Бог за това, което е в сърцето ми. Казах му, че се чувствах горчиво,
защото този човек, който се върна от лов, бе посрещнат от голяма тълпа от хора,
които го аплодираха. И сега на 40 години, работил в друга страна се връщам
обратно вкъщи, никой дори не ни поздрави ... И тогава изведнъж се почувствх
сякаш някой е сложил ръката си на рамото ми и тихо каза: ти не си у дома все още.“

А. Да познаваш Бога и да си познат от Него
1. Без любов не можем да познавам Бога
1.Йоан 4:8 "Този, който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов".
Той не познава Бога!
Който не обича, не познава Бога!

2. Без любов Бог няма да ни познава
Лука 13:25-28 "След като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете
навън и започнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; Той в
отговор ще ви каже: Не ви зная откъде сте.
Тогава ще започнете да казвате: Ядохме и пихме пред Теб и по нашите улици си
поучавал.
А Той ще каже: Казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мен всички вие,
които вършите неправда. Ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам,
Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън."
И Бог не познава никого!
Да, ние сме тук с вас, Исус ходи. Те седяха в църквата.
Трябва да сте. 10 правила. Харта. Уморен съм от традицията. И какво мога да
направя?
Възраждането води до имитация на Бог!
1 Йоан 3:10-12: "По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой,
който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.
11 Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;
12 а да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби?
Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви."

В. Любовта е най-голямата сила в целия свят!


Четох историята на Ники Круз.



Еманюел отива, когато отида. Аз съм пример, който да следя във всичко.



Немски крал Фридрих 2. ексцентричност беше, че той искаше да разбере
какво ще стане с езика и речта при децата, когато пораснат, ако никой не им
говори. Затова той наредил на детегледачките и дойките, когато дават на
бебета мляко или кърмят, къпят и се грижи за тях, в никакъв случай да не ги
помилват и разговарят с тях. Той искаше да знае дали техния език е иврит,
който е първият език, или на гръцки или латински или арабски, или може би
на езика на родителите си, от които са родени. Но той работи напразно,
защото всички деца умряха в ранна детска възраст. В края на краищата те не
биха могли да живеят без прегръдки, погалвания, усмивки и ласки от техните
бавачки и медицински сестри ..

Нечестивият човек иска човек да бъде закаран в затвор с омраза, обида.
Ти си виновен, не ти.
Ако постоянно живеем в омраза, имам един въпрос? Кой е нашият баща?

Б. Как се изразява любовта в Бога?
1. - 1.Йоан 4:7
"Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който
люби, роден е от Бога и познава Бога."
Този стих е по-велик.... А ако е врагът?
Лукa 6:35 "Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да
очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на
Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите."


Гледах тази история. Тутси и Хути. 1994 г. в африканската държава Руанда
извършиха геноцид срещу малцинството на Тутсите. Убиха между 1-2 милйон
души. (За по-вече информация прочетeте тази статия от Уикипедиа:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Геноцид_в_Руанда )

Да, очите ще се отворят. Ненавист, омраза. Осъждане от възвисяването. Всичко
това е затворът на Сатана!


Не можех да простя.... История на пътуването до Полша.

Не искам да призная моята истина. Искам мир в настоящето.
Той е добър за неблагодарните. И аз и ние?
Това е християнството.
Да, той дори не ви благодари. И че направих добро в името на благодарност?

2. - Лука 6: 37-38
"Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете; прощавайте,
и ще бъдете простени; давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена,
препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви
се отмерва.“


Никога не съм виждал хора да падат в грях само защото не са осъждали, но
са се опитали.

3. - Римляни 13:8
"Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който
обича другиго, изпълнява закона.“
Вземете го, върнете го!
Пари, дрехи, книги. Това ще бъде твоята светлина, ще бъдат имитации на Бога!
Приемете немощните във вярата. Това е проява на любов.
Римляни 14:1-4: "Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за
съмненията му, 2 Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата яде
само зеленчук. 3 Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде; да не
осъжда този, който яде; защото Бог го е приел. 4 Кой си ти, що съдиш чужд слуга?
Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го
направи да стои."
Да, това е глупост. Това е законът.

1.Кор 13:13 "И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях
е любовта"
Пример за оцеляването на Голгота! Това е всичко за любов !!!
Можем да обичаме само когато сме Негови деца, приемаме Неговата любов, искаме
Неговото присъствие и ние пожелаваме Неговия Святи Дух!

