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1. УВОД- 

Бог иска за нас, Неговите деца две неща 
тук на тази земя: 

Първо да поживеем тук на земята и да 
опитаме от радостите и скърбите на този 
живот, който е направляван основно от 
греха. Тук ние можем да живеем вярвайки на 
хората и на света или вярвайки и надявайки 
се на Божията благодат. Можем да живеем 
като се опитваме да изградим свой живот 
или да се доверим на разгъващата се пред 
нас Божия воля и цел за нас.  

Но има и нещо друго, което Бог е 
приготвил за нас- хората които са избрали 
да живеят с Бога и за Бога: Бог иска ние 
вярващите да опитаме тук на земята, вкуса 
на небето. Той иска да преживеем неща, 
които да ни осигурят видимост към небето. 
Да ни дадат небесен предвкус, за да бъде 
небето желана дестинация в живота ни.  

Вижте някои примери: 
ОПИТНОСТ В НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА 

(СЛ 2)1-Без 
физическа или 
душевна болка 

Отк. 21:4  Той 
ще обърше всяка 
сълза от очите им, 
и смърт не ще има 
вече; нито ще има 
вече жалеене, ни 
плач, ни болка; 
първото премина.  
 

Изх. 15:26  Ако 
прилежно слушаш 
гласа на Господа 
своя Бог, и 
вършиш онова, 
което Му е угодно, 
и слушаш 
заповедите Му, и 
пазиш всичките 
Му повеления, то 
не ще ти нанеса ни 
една от болестите, 
които нанесох 
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върху египтяните;  
(СЛ 3) 2- Пълна 
радост 

Пс 16:11  Ще ми 
изявиш пътя на 
живота; Пред 
твоето присъствие 
има пълнота от 
радост, Отдясно на 
Тебе-всякога 
веселие.  
 

Йоан 15:11  Това 
ви говорих, за да 
бъде Моята радост 
във вас, и вашата 
радост да стане 
пълна.  
 

(СЛ 4) 3-Свобода от 
греха 

Отк. 21:27  И в 
него никак няма 
да влезе нещо 
нечисто, нито оня, 
който върши 
мерзост и който 
лъже, а само 
записаните в 
книгата на живота 
на Агнето.  
 

Рим. 6:14  
Защото грехът 
няма да ви владее, 
понеже не сте под 
закон, а под 
благодат.  
 

(СЛ 5) 4- Свобода от 
страха 

Отк. 22:3  Нищо 
проклето не ще 
има вече; и 
престолът на Бога 
и на Агнето ще 
бъде в него, и 
Неговите слуги ще 
Му служат.  
 

1Йоан 4:18  В 
любовта няма 
страх, но 
съвършената 
любов изпъжда 
страха; защото 
страхът има в себе 
си наказание, и 
който се страхува, 
не е 
усъвършенстван в 
любовта.  
 

   

   

Небето не е обещание за неизвестно 
бъдеще. Небето е възможно да бъде 
опитано и на земята. 

Бог обеща на своя народ, че ако са 
послушни и изпълняват заповедите Му, те 
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ще опитат небето още тук на земята- 
Второзаконие 11:18-21. 
(СЛ 6) Втор. 11:18  Вложете, прочее, тия мои думи в 

сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на 
ръката си, и нека бъдат като надчелия между 
очите ви.  11:19  Да учите на тях чадата си, като 
говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато 
ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.  
11:20  Да ги написваш на стълбовете на вратите на 
къщата си и на портите си,  11:21  за да се умножат 
дните ви и дните на чадата ви на земята, за която Господ 
се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време небето 
и над земята.  

Можем ли да видим четири неща, които 
ние трябва да правим с Божието слово, за да 
опитаме от небесна благодат още тук на 
земята. Вижте кои са те: 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Четири неща, които могат да свалят небето 
в домът и живота ти! Обърни им внимание! 
Запомни ги! Опитай се да ги изпълняваш! 
Изпитай Божията вярност! Кои са тези пет 
действия? 

(СЛ 7) А) Да вложим Словото Божие в 

сърцата и душите си- ст.18 

Втор. 11:18  Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в 
душата си, ...  

Първото е да вложим Словото в сърцата и 
душите си! Какво означава това? Нека видим 
как Словото иска да бъде вложено в сърцата и 
душите ни: 
Пс. 119:11  В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти 

съгрешавам.  

Между другото, ако искаме да знаем повече 
как да се отнасяме към Словото Божие, можем 
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да изучаваме Псалом 119 в детайли и той ще ни 
научи всичко за нашия подход към Словото.  

Вижте още: 
(СЛ 8) Евр. 4:2  Защото на нас се донесе едно благовестие, 
както и на тях; но Словото, което те чуха, не ги ползва, 
понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.  

Словото е живо и действа само в онези 
човеци, които го чуват и приемат с вяра.  
Яков 1:22  Бивайте и изпълнители на словото, а не само 

слушатели, да лъжете себе си.  

Словото не очаква само да бъде слушано, 
но и старателно изпълнявано. 

Миналата седмица се срещнах с един 
човек. Поканих го да дойде на църква и той 
доброжелателно, но твърдо ми каза: не искам 
някой да ме манипулира! Отговорих му, че 
тълкувателя може и да се опита да манипулира, 
но затова ние днес имаме възможност да 
проверяваме всичко чрез самото Слово.  

Да позволим на Словото да ни въздейства, 
да променя мисленето и делата ни, да му се 
доверим и да живеем според него, означава да 
позволим на Бог да управлява в нашия живот. 
Мислите ли, че това не се харесва на Бог. Аз 
мисля, че Той би бил възхитен от такова 
отношение на неговите деца.  
(СЛ 9) Иса. 62:5  … както младоженецът се радва на 
невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.  
И още 
Ерем. 31:33  Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия 

дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си 
във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз 
ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде;  



 6 

Словото Божие да е в сърцето и душата ми, 
означава да не изпитвам затруднения и да не 
ми тежи, да живея под водителството на това 
Слово.  

(СЛ 10) Б) Да държим Словото пред 

себе си- ст.18 

Втор. 11:18  … вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат 
като надчелия между очите ви.  

Това за което говори тук Божието Слово е 
онова което Евреите правят когато се молят. 
(СЛ 11) Те слагат т.н. филактерия на челото си 
и навиват около дланта и ръката си.В кубчето 
стоящо на челото им има написани текстове от 
Писанията. Така е и на лентата навита около 
ръката им. Те буквално приемат тези думи и 
затова се кичат с филактерий и така се молят. 

Истината не се казва „филактерия” , а е че 
в нашия живот, онова което гледаме с очите си 
и правим с ръцете си, трябва да е управлявано 
и съобразявано с Божието Слово. Да бъде 
пречупвано и съобразявано с Божията истина. 

Живота на Християнина е изпълнен с 
действия и решения. Къде да отида, какво да 
работя, как да постъпя, какво да кажа? Това са 
въпроси на които ние търсим отговор всеки ден.  

Често под влияние на света около нас, ние 
забравяме, че живота ни е поверен в ръцете на 
Всемогъщия и действаме без да се допитаме и 
без да търсим съвет от Словото Му. Тогава най-
често грешим. Когато се опарим, се сещаме и 
започваме да се питаме. Бог не е далеко, но 
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може поради невнимание ние да сме 
пострадали и това е жалко.  

Псалмиста казва: 
(СЛ 12) Пс. 119:105   Твоето слово е светилник на нозете 
ми, И виделина на пътеката ми.  

Да не взимам решение и да не 
предприемам действия без да ги съгласувам 
със Словото на Бог . Това е смисъла на 
препоръката на Словото, да Го вържа на ръката 
си и да бъде надчелие между очите ми. 

Ако аз вървя напред със Словото и ако 
действам винаги съобразно с Истината, тогава 
Бог би ли крил рая от мен тук на земята? Не би 
ли с удоволствие ми давал мигове от Вечността 
тук на земята? 

 
   

(СЛ 13) В) Да учим и възпитаваме на 

Словото децата си-ст.19 

Вижте какво казва мъдростта на Божието 
Слово за децата в Християнските домове: 
При. 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за него 

път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.  

Казвал съм го и ще го повторя. Днес много 
родители, не намират за нужно да възпитават 
децата си в Божийте правила. Надяват се 
църквата да поеме изцяло отговорността за 
това. Грешно! Родителите имат основна роля 
във възпитанието на децата във вяра и 
послушност към Словото. Абдикиране от тази 
отговорност е знак за незрялост. 
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Други родители, намират за несериозно да 
говорят у дома за вяра и почит към Бога. Те се 
страхуват децата им да не би да изостанат от 
съвременното поколение. За тях по-важно е 
децата да се различават от връстниците си 
възможно най-малко. Особено ако родителите 
са били преследвани поради вярата на своите 
родители, те често изпитват страх, техните деца 
да не преживеят същите унижения и присмехи. 
Това е напълно погрешно мислене.  

Пр. Преди години когато Даниел беше 
малък, майка ми го води в тях и ми е 
разказвала, как той в рейса пеел с цяло гърло 
църковни песни. Когато от училище ги караха в 
неделя да ходят на състезания или концерти 
или тренировки или уроци, нашите учители 
знаеха, че децата ни в неделя са на църква. И 
нашите деца са се опитвали да заменят 
времето в църква с по-интересни занимания, но 
винаги са знаели, че присъствието в Божия дом 
е било първостепенно за нас. Така в тяхното 
съзнание се е оформяло разбирането, че Бог и 
служението на Бога са с авторитет и приоритет 
в нашия дом и в сърцата ни.  

Децата имат нужда от авторитети в живота 
си. Ние лесно можем с времето и с поведението 
си да изгубим респекта им, но ако ги научим да 
не признават и Бог за авторитет, това е 
фатална грешка. За тях Бог е невидим, но 
Църквата е видима и затова ако те виждат, че 
родителите им не уважават Църква, не 
уважават службата към Бога в тази Църква, 
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децата ще изгубят респект и към Бога на Когото 
тази Църква служи.  

Радвам се и благодаря на Бога, когато 
виждам родители да учат децата си да се 
молят, да търсят Бога, да искат от Бога. Такива 
родители са ценни на Бога и Той вижда в тях 
онези които изпълняват дълга си към Вечността 
и Божието Царство: 

(СЛ 14) Maл. 2:15  Защото не прави ли Той двамата 
един човек, … За да очаква набожно потомство. 

Словото ни насърчава да вършим това 
възпитание, винаги- сутрин като ставаме, когато 
седим и когато вървим, и накрая на деня, когато 
си лягаме за да почиват телата ни. възпитавай 
децата си винаги и по всяко време в истините 
на Словото. Това няма да ги ограби, няма да ги 
направи по-малко способни, нито ще ги 
ограничи. Всеки ден в който не си говорил на 
детето си за Бога, Словото и вярата, е изгубен 
ден в живота му.  

Изграждането на вярващо и Богопочитащо 
поколение е била винаги една от основните 
цели на Бога в живота на вярващите родители. 
Успеха в тази отговорност, няма начин да не 
даде един ден тази върховна радост и 
доволство да преживее чрез служението на 
децата си – моменти от Вечността тук на 
земята. Обратното също е валидно, чрез 
неверието на децата си да изпитаме ада чрез 
тях тук на земята. Прецени родителю и реши на 
време, а не когато е късно.  
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 (СЛ 15) Г) Да поставим Словото в 

домът си- ст.20 

Втор. 11:20  Да ги написваш на стълбовете на вратите на 
къщата си и на портите си,  

Домът ми издава ли ме, че съм вярващ? 
Хората когато дойдат у дома, могат ли да 
разберат какъв човек живее в тази къща?  

Пр. Когато бях в Сливен пастир, един ден 
на вратата ми звъннаха Йеховисти. Аз не ги 
пуснах веднага, но понеже исках да се снабдя с 
някои от техните книги, ги поканих на другия 
ден. Преди да дойдат в определения час, аз 
изпразних библиотеката от религиозна 
литеретура, свалих картините с религиозен 
сюжет, махнах надписите от стените и се 
подготвих да ги посрещна. Уви на втората или 
третата среща бях разконспириран и те вече не 
дойдоха.  

Всяка година идват инспектори по газта и 
сядат в хола на масата за да попълнят 
протоколите за извършени проверки. Могат ли 
тези хора да познаят, само от влизане в къщи, 
че аз съм вярващ? Имам ли надписи в къщи, 
които да ме издават? Могат ли хората да 
разпознаят, ако влязат в колата ми, че съм 
вярващ? Може да ти е от полза, ако полицаите 
които те спрат за проверка, могат да разберат, 
че си вярващ.  

Пр. Преди години ми беше мъка да карам 
кола през Румънската граница. Митничарите 
все се заяждаха и търсеха начин да ми вземат 
пари и така да ме пуснат. Това продължи, 
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досещате ли се до кога? Докато започнах да 
обличам униформата си и те виждаха, че съм 
духовно лице. Не само, че не се заяждаха, но не 
ми проверяваха дори документите. Слагаха 
печата и ме пускаха.   

Почитам ли Бога до толкова, че домът ми 
да показва, на всички които идват, че съм 
Християнин? Нещо повече, домът ми отворен 
ли е за да приема хора и там те да чуват за 
Бога. В домът ми те да се поучават в Слово 
Божие!  

Домашните групи са едно благословение за 
онзи дом който е отворил врати за такива 
срещи. Дом в който се събират двама или трима 
в Христовото име, има обещание, че Исус ще е 
там.  

Исус Навин каза: 
(СЛ 16) Ис.Нав. 24:15  … но аз и моят дом ще служим 
Господу.  

Църква в която има посветели се на 
Господа домове, е благословена Църква. 
Домове в които вярата и Словото не са скрити 
от погледите на посетителите, дори напротив те 
са толкова обевидни, че всеки новодошъл от 
пръв поглед да разбира, че това е дом който 
служи на Господа, са благословени и Бог 
присъства там. И ако Бог присъства там, може 
ли небето да е далеко от там? 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Имал ли си небесно време тук на 
земята? Ако не, ето Словото те насочва 
какво да правиш. Някои неща може да си 
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мислиш, че си „изтървал влака”-късно е !? 
Докато дишаш, не губи надежда! Докато 
дишаш, не спирай да искаш от Бога! Докато 
дишаш, не вярвай на лъжите на Дявола, че 
Бог не чува или ти е ядосан! Моли се и 
настоятелно искай, за себе си, за децата си, 
за внуците си, за роднините си.  

Четири стъпки тук на земята, в посока 
към небето. Искаш ли да изпиташ рая още 
тук, още на земята? Тогава: 
(СЛ 17) 1-Вложи Словото в себе си-в сърцето 
и душата си! 
Втор. 11:18  Вложете, прочее, тия мои думи в 
сърцето си и в душата си, ...  

 
2-Дръж Словото винаги пред себе си- в 

решения и действия! 
Втор. 11:18  … вържете ги за знак  
на ръката си, и нека бъдат  
като надчелия между очите ви.  

 
3- Учи и възпитавай децата си чрез 

Словото! 
Втор. 11:19  Да учите на тях чадата си, като 
говорите на тях, когато седиш в къщата си, 
когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато 
ставаш.  

 
4-Постави Словото около себе си- в 

домът си! 
Втор. 11:20  Да ги написваш  на стълбовете 
на вратите на къщата си и на портите си,  


