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1. УВОД- 

Благодарение на събитието станало на 
22/септ./1908 в църквата „Св.Четиридесет 
мъченици” във Велико Търново, а именно 
провъзгласяването на „Независимостта на 
България”, ние се радваме на четири 
почивни дни. 

Когато разгледах някои статии свързани 
със събитието, открих интересни факти. 
Наполеон е казал, че „великото и смешното 
са на крачка разстояние”.   

След обединението на Царство 
България с Източна Румелия, князът на 
България, автоматично бил назначаван от 
султана и за генерал-губернатор на Източна 
Румелия. Това било до 1908 г, когато е 
обявена и Независимостта на България.  

Смешното е, че нашите освободители 
Русия, в лицето на император Александър 3-
ти са били против Обединението.Против са 
били и всички съседни държави- Румъния, 
Гърция и най-вече Сърбия(която по-късно 
обявява война на България, която губи). Те 
всички имат апетити за парчета територия от 
България.Против са били и Великите Сили. 
Парадокса обаче е, че поради негативното 
отношение на Руския Император към 
Съединението, Англииската кралица 
Виктория, която преди това винаги е била на 
страната на Османската империя, сега  вече 
не е. Така Английския консул в Пловдив, за 
който се казва, че сутрин е бил пиян, а 
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следобед е давал най-свежи идеи и пишел 
важни документи, е съдействал на 
българите, да не бъдат обезпокоявани от 
Турция, по време на Съединението.  

Малко по-късно, сърбите повеждат 
война с България, за да превземат 
територия и се приближат до София. 
Въпреки, че са с голямо преимущество, те 
губят войната и са принудени да искат 
примирие.  

Не, няма да ви изнасям историческа 
лекция, за Съединението или 
Независимостта на България. Това което 
искам да видим, е че историята често 
доказва, че там където човек не може, за 
Бога е напълно възможно. 

Така е и в историята на  Еврейския 
народ. Така е и до днес. 

Хора и нации, които изповядват 
триединния Бог, не могат да повярват в 
Неговата сила и мощ.  

Онзи ден в семинара на Карл Ротен в 
Аксаковската Баптистка Църква, лектора 
запита: Защо вярващите не се молят? 
Отговорите бяха различни, но един ми 
направи впечатление: 

Защото не вярват, че Бог може? 
  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Искам днес с Божията помощ, да 
преодолеем, съмненията си и недоверието си, в 
Божията сила и възможност да действа.  
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Текста който ще води мислите ни е част от 
поученията на Асаф-Левиев потомък, живял във 
времето на Давид. Ръководител на 
богослужебните песнопения в скинията заедно с 
Еман и Едутун (1 Лет.15:19 и 25:6).  

И понеже ние не сме много далеко от 
нашите предци във вярата, нека разгледаме 
текста внимателно и да видим, къде можем да 
се коригираме: 

 

1-Какви сме ние хората 

А)-Съмнението-ст.18-19 

Пса 78:18  Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за 
лакомството си, 19  И говориха против Бога, казвайки: 
Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?  

Съмнението е близнак на неверието.  
Съмнението във вярващите, се поражда 

най-често от това, че приравняваме Божиите 
възможности към нашите или към 
възможностите на хората около нас. Ние 
мислим, че щом хората не могат, то и Бог не 
може.  

Израил  наричаше себе си Божии народ. Те 
познаваха доверието на Авраам. Те знаеха за 
Божиите дела в Египет и в пустинята Той 
постоянно им демонстрираше силата и 
възможностите си, но когато дойдеше време за 
доверие, те се подиграваха на Бога, като питаха  

„Бог може ли и това да направи?” 
Другия проблем, който имаме ние 

вярващите е недоверието, че Бог няма да 
извърши.  
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Защо вярващите имат този проблем? 
Недоверието, съмнението идват предимно от 
непознаването на Бога, а непознаването на 
Бога идва от необщуването с Него.  

Лошия навик, който имаме повечето от нас, 
е че не общуваме с Бога за всичко. Търсим Го 
само когато стане горещо, тежко, болезнено. 
През останалото време, си живеем живота без 
Бога. Вярваме в Него! Ходим на църква! Молим 
се за другите! Ние обаче не споделяме с Бога, 
това което преживяваме-радост, скръб, 
премеждия, мисли, решения, постъпки. Ако ние 
се създадем този навик да споделяме с Бога 
всичко и за всичко да търсим Неговото мнение и 
намеса, тогава Той ще ни е познат и за нас 
няма да е проблем да очакваме от Него да се 
намеси и да изяви силата си в живота ни или в 
живота на някой, когото познаваме.  

Свикни да споделяш живота си и мислите и 
желанията и всичко което става с или около теб 
с Бога. 

Пр.Моят син често ме изобличаваше. 
Когато нещо бяхме заети и правим и … нещата 
не се получават, той стои и ме гледа и 
изведнъж ме сюрпризира с въпроса: Тате , ти 
помоли ли се? 

Нека си призная, че често отговора ми 
беше: Не, не съм! 

Това е полезен и свят навик: Всичко да 
представям на Бога, преди да съм се впуснал, 
преди да съм започнал, преди да съм казал „да” 
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на каквото и да е, да съм попитал Бога, да съм 
казал на Бога, да съм поканил Бога.   

 

Б)-Забравливостта- ст.7,11,42 

Късата памет е голямата човешка слабост, 
както за Израил, така и за нас днес! 

Бог очакваше от всеки родител, да помни и 
не само да помни, но да предаде и на децата си 
онова което е видял или разбрал или научил в 
живота си. Проблема беше, че народа не 
помнеше дори това, което се беше случило във 
времето, докато те бяха живи. Как тогава 
децата им щяха да знаят, помнят и предадат на 
техните деца. Бог не напразно повтаря: 
Втор.5:15  И помни, че ти беше роб в Египетската земя, и 

че Господ твоят Бог те изведе от там със силна ръка и 
издигната мишца; за това Господ твоят Бог ти заповяда да 
пазиш съботния ден.  

А на младите казва: 
Eкл. 12:1  И помни Създателя си в дните на младостта 

си, Преди да дойдат дните на злото, И стигнат годините, 
когато ще речеш: Нямам наслада от тях, 

Бог не обича да се повтаря. Той върши 
велики дела и е направил така, че те да могат 
да се помнят-написал ги е чрез пророците си, 
слугите си, учениците си на книга, така че ти и 
аз да можем да ги четем, помним и вярваме. Да 
можем да ги предаваме на децата си.  

Висш дълг на всеки вярващ е да помни и не 
забравя. Да учи и предава наученото на децата 
си и внуците си. Ако ние не правим това, ние 
късаме веригата на благословенията за  
поколенията напред.  
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Колко пъти в живота ти, Бог е вършил 
славни и силни дела, а ти си ги виждал, 
възхищавал си им се и след това както и за 
много други неща, си забравял. 

Когато Бог говори, когато Бог работи, 
човека не трябва да допуска това да се 
забрави, защото Бог казва неща, които са 
полезни за цял живот и прави неща, които имат 
значение за винаги. 

Елуй от книгата на страдалеца Йов, казва 
една важна истина: 
 Йов 33:14  Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, 

Само че човекът не внимава. 15  В сън, в нощно 
видение, Когато дълбок сън напада човеците, Когато 
сънуват на леглата си, 16  Тогава Той отваря ушите на 
човеците, И запечатва поука в тях, 17  За да отвърне 
човека от намерението му, И да извади гордостта из 
човека; 18  Предпазва душата му от гроба, И 
животът му, за да не падне от меч. 19  Той бива е 
наказван с болки на леглото си, Да! С непрестанни 
болки в костите си,  

Отговори: Колко пъти в твоя живот? Колко 
пъти Бог дойде за да прави нещо за теб? Да 
отмахне планина? Да раздели морето? Да 
вдигне покривалото на очите ти?Да укроти 
бурята ти? Да утоли жаждата ти и засити глада 
ти? Да те вдигне от постелята ти?Да извърши 
невъзможното? 

И колко пъти ние без много усилия сме 
забравили всичко на другия ден? 

Знаете ли, Бог понякога ни показва силата 
си днес, и ни поставя в изпитание утре, за да 
провери дали помним и съответно, дали се 
доверяваме.  
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В)-Глупостта 

Глупостта е третия наш проблем.  
Израил пита: Може ли Бог? Това е 

невежество. Неразбиране на Божията сила и 
личност. Такава глупост те упражниха, когато 
12-те съгледвачи, отидоха в Ханаан и там 
видяха изобилието, но видяха и Енакимите. 
Тяхното въображение им помогна да видят себе 
си, като скакалци пред онези гиганти и до 
толкова да се уплашат, че да забравят 
Червеното море отворено и Египетската войска 
издавена. Вместо това те глупаво убеждаваха 
сънародниците си, че нищо няма да се получи, 
ако веднага тръгнат към Ханаан.  

Когато глупостта е упражнена само за нас, 
тогава изглежда Бог не се гневи толкова много, 
но когато в глупостта си, ние завличаме и други, 
тогава Бог се гневи.  

 
Да това сме ние хората. Дори във вярата 

си, ние проявяваме тези сериозни слабости и 
грешки- Съмняваме се в Неговите възможности, 
защото страдаме от къса памет и Забравяме 
великите Му дела в нашия живот или в живота 
на нашите бащи и затова постъпваме глупаво и 
не можем да се възползваме ефективно от 
Неговата сила. Вместо това, ние може да си 
предизвикаме Неговия гняв и негодуване. И 
всичко това понеже не сме се потрудили да Го 
опознаем по-добре, чрез подобряване на нашия 
молитвен живот или чрез създаване на навика, 
да Му предаваме всичко и да Му казваме за 
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всичко. Това ни лишава от второто важна нещо, 
което откриваме в нашия такст:  

 

2-Какъв е Бог- 

Да, Какъв е нашия Бог! Да откриеш 
характера на Бога. Няма значание какво ти 
казват хората и какво те учат в църква. Всеки е 
важно за себе си да открие истини за Бога. Чрез 
четене на Словото, където Той открива Себе Си 
за нас и чрез общуване с Него, където Той 
работи лично с теб, за да Го опознаеш. Тези два 
начина се наричат:Божии Слова и Божии Дела. 
Пса 78:3  Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни 

разказаха, 4  Няма да го скрием от чадата им в идното 
поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, 
Неговата сила и чудесните дала, които извърши, 5  
Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи 
закон в Израиля, За които заповяда в Израиля, За които 
заповяда на бащите ни Да ги възвестяват чадата си, 6  За 
да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се 
родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите 
чада. 7  За да възложат надеждата си на Бога, И да не 
забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите 
заповеди, 8  И да не станат като бащите си, Упорито и 
непокорно поколение, Поколение, което не утвърди 
сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога.  

 

А)-Неговите Слова-ст. 

Изследване на Неговите наредби и 
обещания.  

 
Дълг на всеки вярващ е да изследва, 

изучава Словото. Създай си собствен начин на 
изучаване. Аз не мога да ти дам схемата по 
която да изучаваш Словото, защото не зная 



 10 

нито какво работиш, нито колко добре 
запомняш. Може да запомняш, като пишеш, или 
като четеш или като слушаш. Всеки познава 
себе си, затова е важно да искаш мъдрост от 
Бога, кога и как да изследваш Неговото Слово.  

Бог не се е променил-слава на Името Му! 
Това е наистина една привилегия, за нас, 
защото иначе щяхме да се чудим, какъв ли е 
Той днес. Ние хората обичаме промяната, 
защото не сме съвършени. Ние се надяваме 
винаги да се променим и ние и всичко около нас 
именно, поради очакване на нещо по-добро. Бог 
обаче е върхът на съвършенството. Той няма 
как да стане по-…, защото е Най- … във всяко 
отношение. Затова Той не се мени. За нас 
остава да Го изследваме за да Го разберем или  
за да ни бъде открито нещо от Него. И когато 
открием ние трябва да го ценим това откритие и 
като наследство да го предаваме на 
поколенията след нас. 

Ние пазим, златни накити, пазим диаманти 
скъпи часовници, и други ценности, които да 
дадем на нашите деца. Словото ни разкрива 
какво наследство е ценно да оставим на децата 
си. Ти какво си приготвил за да оставиш на 
поколението след теб? Къща, апртамент? Да 
ние българите сме различни от останалата част 
на света. Ние сме най-загрижени дали ще 
оставим земя и имоти на децата си и сме най-
безгрижни, дали ще им оставим вярата си. Днес 
българина е наказан, защото децата ни отиват в 
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чужбина, а ние оставаме с многото имоти и 
няма на кого да ги предадем. 

Пр.Идват все по-често възрастни хора за да 
ме питат на кого да дадат имота си, защото са 
сами и нямат наследници около тях. 

Словото ни учи, къде е истинското 
наследство. Ако не си научил децата си на вяра 
в Бога, нищо не си им дал. Ако си ги оставил да 
живеят в непослушание и тъмнина относно 
Бога, ти си ги лишил от наследство и си ги 
обрекъл на вечно страдание.  

Чуйте следващите стихове. Това е може би 
единственото място в Словото, което 
разобличава Йосиф и то като баща. Ето какво 
се казва за Ефремците: 
Пса. 78:9  Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, 

Върнаха се назад в деня на боя.10  Не опазиха завета на 
Бога, И в закона Му не склониха да ходят, 11  А забравиха 
Неговите деяния И чудесните дела, които им показа.  

Дали нашите деца, поради нашето 
непостоянство, заетост с житейски ангажименти 
или дори с духовни дела, няма да са като 
децата на Йосиф и Ефрем: въоръжени със 
информация, но отстъпващи в битката със 
Сатана!? Защо? Защото ние не сме им казали 
за силата на Бога в когото вярваме и те не са 
имали шанс да опитат Неговите възможности. 

Изследвай Словото на Бога, не само за 
своя мъдрост и познание, а за да дадеш 
мъдрост и познание и на децата си. Знаят ли те, 
че ти се молиш за тях и че търсиш в Словото 
мъдрост и за тях? Даваш ли им Словото на Бог 
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чрез теб за тях, ако не си ги научил те сами да 
Го търсят? 

  

Б)-Неговите Действия 

Какъв е Бог? Най-дългосрочния въпрос за 
нас хората. Тук на земята можем да открием 
малко, но важно познание за Него. На небето, 
това познание, ще се увеличи неимоверно 
много, но там ние ще продължим да Го 
опознаваме за цяла вечност.  

Той тук ни се открива и чрез делата Си.  
Пса. 78:4  Няма да го скрием от чадата им в идното 

поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, 
Неговата сила и чудесните дала, които извърши,  

 
Пса 78:12  Пред бащите им извърши чудеса …. 

Ние днес се чудим как Евреите можеха да 
не вярват, след като бяха очевидци на такива 
велики събития/чудеса в живота си. Бог 
буквално се проявяваше в сила и присъствие 
всеки ден. 

Ние често си казваме, ако само Бог 
извърши тези чудеса всред хората, тогава те 
ще повярват. Ние търсим чудеса, с надеждата, 
че те ще променят мисленето на масите.  

Словото обаче, не ни насърчава много н 
тази посока. Исус каза: Търсите ме заради 
хляба и рибата!(Търсите ме заради чудесата) 

Учениците всеки ден виждаха всички 
чудеса, които Исус извършваше и въпреки 
всичко, Петър Го предаде, Юда се обеси, Йоан 
избяга гол в нощта, другите също се изпокриха 
и живеех в страх. 
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Чудесата на Бог са важни, но явно са 
недостатъчни за нас хората за да ни държат 
близо до Бога. Помни Божиите дела и нека те 
да бъдат ненаписаното Евангелие в твоя живот. 
Те са личното ти доказателство за твоята 
увереност в Божията сила и възможности. Те са 
личното ти доказателство, че вярваш в един 
жив и активен Бог. Цени ги! Търси ги! Помни ги! 

Можеш ли да напишеш есе или книга, за 
Божиите велики дела в твоя живот?  

Бяха ми дали една книга написана от 
майка, която се бори с лефкимията, причинена 
от Чернобилската катастрофа. Тя написала на 
книга своите борби за да ги остави на децата 
си, да знаят! Депресиращо четиво! Каква книга 
можеш ти да оставиш братко или сестро, които 
вярваме в Бога, на децата си? 

Изследвай характера на Бога в Словото Му 
и в Действията Му в живота ти и остави тази 
мъдрост като наследство на поколенията след 
теб.   

 
Бог ни дава достатъчно информация за 

Себе си и за възможностите Си. Какво правим 
ние с нея?  

3-Какво да променим днес 

Да какво да правим ние днес с тази 
информация? 

Три неща: Довери се, Помни, Подчини се 
Доверие:  

Maр 11:22  А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.  
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Ние често чакаме проява на Божията сила, 
за да се възползваме от нея. Да ни бъде по-
добре. Да ни е по-удобно, по-приятно, по-
сигурно и т.н. 

Знай, че Бог върши дела на чудеса в твоя 
живот, не за да те забавлява, не за да ти 
създаде комфорт, не за да ти е интересно,не за 
да ти направи театър. Той върши дела на 
чудеса, за да можем ние да напишем всеки 
своята книга „Познаването на живия Бог” и да я 
остави на децата си, за да им помогне в тяхната 
вяра, за да не би те въоръжени и екипирани 
като Ефремците, да отстъпват в деня на 
битките.  

Твоето доверие във силата на Бога, е тухла 
в стената на тяхната вяра.  

Може би ти се питаш днес за тяхната вяра: 
Може ли Бог?  

Доверието в силата и възможностите на 
Бога  е сила само по-себе си.  

Пр. ще ви припомня примера за бедната 
вдовица, която се молела непрестанно за 
блудния си син. Той бил на ръба между живота 
и мизерната смърт, а тя се молила, Бог да го 
направи пастири служител на вярата.  

Бог го извадил от затвора и го направил 
служител.  

Бог може! Довери Му се! Той може! 
Той можа да укроти силата на огъня при 

Седрах, Месах и Авденаго. Той можа да затвори 
устата на лъвовете при Данаил. Той можа да 
успокои вълните при Исус с учениците в 
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лодката. Той може и при теб да извърши чудо. 
Довери му се! 

Нашия проблем често е процента на 
доверие: 

Пр. един възрастен човек, за първи път 
летял на самолет. Неговите роднини знаели, че 
той се страхува и затова с любопитство 
следяли събитието.  

Когато след полета всички го обиколили, те 
питали едно и също нещо: 

Как беше? 
Не беше лесно, -отговорил човека. Едно 

трябва да ви кажа. Никога не се отпуснах с 
цялата си тежест в седалката.  

Ние обичаме да поемаме част от нещата в 
наши ръце и не се отпускаме изцяло в ръката 
на Бога.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Доверието ти в Бога, ще ти даде 
възможност да опиташ Божията сила в 
действие. Помни тези действия и се научи 
все повече да се доверяваш. 

Пр. Когато се връщах от Лондон, се 
движех в летището с тежък куфар. Ходех по 
земята и куфара беше доста тежък. Тогава 
върху мен и куфара тежеше един закон-
закона на гравитацията. След това качиха 
куфара и мен на самолета и макар да бяхме 
тежки, самолета се издигна на хиляди метри 
над земята и ни понесе към България. Как 
стана това? Друг закон действаше и 
преодоля закона на гравитацията. Това беше 
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закона на аеродинамиката. Той ме преведе 
от Лондон във Варна за около три часа.  

Така е и в духовен аспект: 
В нашия живот действат законите на 

съмненията,  забравливоста и глупостта. Но 
дойде Исус и установи един друг закон, 
който е по-силен от тях- закона на любовта и 
милостта. Ние трябва да се доверим на този 
закон и той ще надделее и ще ни преведе от 
тази земя в небето. Бог може! Довери Му се, 
Помни и Подчини Му се. Дойди при нозете на 
Исус и искай прошка и сила за спасение и 
освобождение. Донеси при Него, страховете, 
съмненията и болките си. Той може!Зовери 
Му се!   


