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1. УВОД 
Искам да ви разкажа една история която 

може и на някои от вас да звучи много познато. 
Когато пътувам в самолет, едно от нещата 

които много ме безпокоят, не е височината, не е 
и турболенцията. Те не са приятни, но има нещо 
друго което може да ти скъси живота … 

Невъзпитано дете на седалката до теб или 
зад теб. Преживявал съм го многократно, но 
историята която четох все пак ме впечатли 
много. Майка пътува с шумната си дъщеря в 
самолета. Детето е хиперактивно и не млъква, 
нито спира дори за миг да се движи: на 
седалката, на облегалката, под седалката,плези 
се на седящия отзад, рита седящия отпред. 
Хората са търпеливи, но всяко търпение има 
граници. Майката явно неспособна да задържи 
детето си на едно място, знае, че единственото 
което може да помогне, е храната, и затова се е 
заредила с доста.  
(СЛ 2) И така само за да я задържат на 
седалката, докато излети самолета, малката 
нервна топка изяжда три кроасана и два 
размекнати сладоледа. Когато се видя 
освободена от предпазния колан, сладураната 
обикаля целия самолет от място на място и 
слага в устата всичко което и подадат някои все 
още любезни пасажери. Когато и това и 
омръзна, тя отиде при майка си и започна да 
рови в чантата с хранителните запаси и едно по 
едно да унищожава хранителните лакомства. 
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Майката се опитва да скрие някои за по-късен 
момент.  
(СЛ 3) Картината се променя драматично. От 
малка сладурана, дребосъка постепенно се 
превръща  в омазано чудовище, от което всеки 
се дърпа, защото където мине, оставя мазни, 
следи от кетчуп, шоколад и кой знае какво още.  
(СЛ 4) Историята продължава около два часа. 
Време достатъчно целия самолет (без екипажа) 
да бъде подложен на стрес и ужас само при 
звука от приближаващото се малко 
страшилище. Най-близо седящите се опитват 
да изразят бунт и негодувание, но на всеки опит 
майката отговаряше с извинителна усмивка 
която безмълвно сякаш казваше: Това е! Не 
мога с повече да помогна!  В което по-
компетентните разчитаха: Внимание! Може да е 
многократно по-зле! 

И малката за да покаже какво може, след 
като успя да погълне (никой не можа да разбере 
къде можа да я събере) толкова много и 
разнородна храна, талкова, че накрая и стомаха 
и започна да се бунтува шумно и миризливо.  
(СЛ 5) За капак на цялото шоу, малката повърна 
на средата на самолета, което направи ада 
съвсем реален. Интересното е че въпреки 
всичко, тя беше абсолютно щастлива и доволна 
от свободата си да прави каквото иска.   

И още едно интересно нещо е че тази 
малка фурия, през цялото време повтаря: Ще 
видя тате! Ние отиваме при тате! … 
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Историята е с продължение … 
(СЛ 6)  

A. Грехът на хората 

Но аз искам да насоча вниманието Ви, към 
една друга история описана в Евангелието на 
Матей. Там в 5 глава четем, за „проповедта на 
планината“ в която Исус развива едни доктрини. 
Първата от тях е Доктрината за греха.  

 
Думата „грях“ е вече вкарана в архивите на 

човешкия речник. Днес всичко е позволено, и 
девиза на човечеството е: 

Никой не може да ми каже как да 
консумирам живота си.  
    Какво според вас е грях? 
(СЛ 7) Пр. Спомням си че веднъж карах колата 
си и ме спряха полицаи. Показаха ми радара и 
поискаха документите ми. Проверяващия видя 
че съм с униформа и веднага ме запита: Е грях 
ли е да превишаваш скоростта? Интересно е че 
никога не съм чувал полицай да казва на 
нарушител: ти си грешник! Нарушител –да! Но 
не и грешник!  

Какво е греха? 
Нека да го формулираме така: 

(СЛ 8) Максималната скорост на българска 
магистрала е 140 км/час. Ако аз карам бърза и 
мощна кола, ще бъде грях, да настъпя педала и  
и да карам с 200-220 км/час. Нали това е грях? 
Всеки ще се съгласи, че това е грях и е 
наказуемо. Може да не предизвикаш 
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катастрофа, но си грешник и ако те хванат, ще 
понесеш наказание.  

Исус обаче в тази проповед на планината, 
ни казва: Да това е грях, но Аз ви казвам, че 
даже да си караш с 80, ако само пожелаеш да 
вдигнеш  200 км/час, ти вече си грешник!  

Разбира се никой полицай няма да те спре 
и да ти каже: Г-не глобявам ви, защото 
поискахте да вдигнете 200 км при разрешени 
140.  

В очите на Бога обаче, твоето желание 
макар да е различно от твоето деяние, то те 
прави грешник. Защо? Защото делата ми може 
да са праведни, но мислите ми често не са.  

Защо мислите ми са толкова важни за 
Бога?  
(СЛ 9) Защото човек е най-истински в 
мислите си и най-фалшив в делата си. 
Мъдреца казва в Притчи: 
Притчи 23:7  Защото, каквито са мислите в душата му - 

такъв е и той. Каза ти: Яж и пий, Но сърцето му не е с 
тебе.  

Личността на човека не се определя от 
делата, а от мислите му! 

В Първо Царе, Бог каза на Самуил нещо 
много важно: 
(СЛ 10) 1Царе 16:7  Но Господ каза на Самуила. Не гледай 
на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го 
отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек 
гледа на лице, а Господ гледа на сърце.  

С други думи: Човека гледа делата, а Бог 
знае мислите на хората! Лесно можеш да 
излъжеш  човека като вижда онова което 
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правиш, но Бог не можеш да Го мамиш, защото 
Той вижда делата, но също знае мислите които 
стоят зад тях. 

 
(СЛ 11) Кой е праведен в мислите си? 

Яков казва че ако човек може да не греши в 
говорене, той би могъл да постигне 
съвършенство и да обуздава и тялото или 
делата си.  

Давид казва в 139 псалом: 
Пса. 139:23  Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; 

Опитай ме, и познай мислите ми;  139:24  И виж 
дали има в мене оскърбителен път; И води ме по 
вечния път.  

Проблема на всеки човек с Бога не е това 
какво върши, а какво мисли. Не в ръцете, а в 
главата. Дори не в главата, а в душата. Това е 
проблем с който ние не можем да се справим 
сами.  

 
Исус запалва един огън в Матея 5глава. 

Огъня на противоречието. 
От една страна Той казва неща с които 

прави хората се чувстват много зле за себе си. 
Той казва: Чуйте ме, Аз не съм дошъл да сваля 
летвата, аз съм дошъл за да я вдигна. 

Пр. Спомням си когато бях юноша, учителя 
ми по физическо с много дълги преговори 
извоюва от баща ми да ме пусне да плувам. 
Беше голяма радост. Всяка седмица ходех на 
закрития (тогава) басейн и падаше голяма игра. 
Учителя ни отделяше няколко минути за да ни 
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учи и останалото време минаваше в плискане и 
игри. 

Все пак след няколко години обучение той 
успя да ни научи да плуваме и ни каза един ден: 
момчета това не е плуване, това е игра. Днес 
ще ви запозная със сериозното плуване! И ни 
представи на нов треньор. Още на другия ден 
истината ни се изясни. Аз трябваше да 
изплувам не обикновенните 50 метра, както 
преди, а цели 5000 метра. Този треньор 
изведнъж вдигна летвата много високо и аз 
разбрах, че играта свърши. Този човек щеше да 
ме поведе по стръмния път на плувните 
висини(ако исках това да стане с мен). 

Исус направи нещо такова! Той идва в 
света на религиозните. Те мислят, че са открили 
лесен път на праведни дела, с които да покажат 
на Бога, че са добри и така да спечелят 
небесното царство.  

Тогава идва Той Който познава и Бога и 
човеците и вдига летвата като казва: Не, това 
не работи. Истината е много по-тежка за 
разбиране и много по-висока за достигане. Исус 
казва: Мислите, че сте добри и Бог е доволен? 
Казвам ви, изобщо не сте добри! Мислите, че 
сте праведни, и правдата ни ще стигне за пред 
Бога? Искам да ви кажа, далеко сте от Божийте 
очаквания! Мислите че сте лоши, искам да ви 
кажа, не само лоши, вие сте много, лоши.  

Нека чуем част от Проповедта: 
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(СЛ 12) Мат.5:17Да не мислите, че съм дошъл 
да разруша закона или пророците; не съм 
дошъл да разруша, но да изпълня. 

С други думи: ако мислите че съм дошъл да 
омаловажа закона, лъжете се! Тук съм за да 
вдигна летвата. Не само да я вдигна, но и сам 
Аз да я прескоча. Да изпълня закона за вас. 
След това Исус ги подгрява с 19 стих: 
(СЛ 13)  Maт. 5:19  И тъй, който наруши една 
от тия най-малки заповеди, и научи така 
човеците, най-малък ще се нарече в 
небесното царство; а който ги изпълни и 
научи така човеците, той ще се нарече велик 
в небесното царство. 

Закона остава за да бъде изпълняван и 
изпълняващите го ще получат награда. Ще 
получи награда, не формално изпълняващия, а 
онзи който разбира какво прави и защо го 
прави: 
Maт. 5:20  Защото казвам ви, че ако вашата 

правда не надмине правдата на книжниците 
и фарисеите, никак няма да влезете в 
небесното царство.  

Ние можем да си представим как 
слушащите се мъчат да обхванат чутото и да го 
обработят. А Исус има още изненади! Готови ли 
сте!? 
(СЛ 14) Maт. 5:21  Чули сте, че е било казано 
на старовременните: “Не убивай; и който убие 
излага се на съд”. 
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И виждаме как слушателите клатят 
одобрително глави: да помним, я. Шестата 
заповед. Аз не съм убил! Аз … 

Не бързайте-казва Исус! -Нали ви казах, че 
ще вдигам летвата!   

Maт. 5:22  А пък Аз ви казвам, че всеки, 
който се гневи на брата си [без причина], 
излага се на съд; и който рече на брата си 
Рака(Безделниче), излага се на Синедриона; а 
който му рече: Бунтовни безумецо 
(ненормален), излага се на огнения пъкъл. 

Искаш да кажеш, че само ако си ядосан на 
някого! Ако си гневен на някого! Ако кажеш 
лоша дума за някого, ти вече си като убиец??? 

Казах ви-отговаря Исус.- Но не бързайте, аз 
имам още за вас! 

Тогава във 27стих Той настина прави така 
че вероятно 60% вече да се чувстват виновни: 
(СЛ 15) Maт 5:27  Чули сте, че е било казано: 

“Не прелюбодействувай”.   
Те отново клатят глави: Не сме го правили! 

Добри сме! 
5:28  Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа 

жена, за да я пожелае, вече е 
прелюбодействувал с нея в сърцето си. 

Исусе, не мога да повярвам, че казваш 
това! Значи, прелюбодейство не е само 
физически акт? Искаш да кажеш, че ако си го 
помислиш, ти си вече класифициран както са 
онези които са го правили. Ти разбираш ли че, 
осъждаш и наричаш прелюбодеец едва ли не 
всеки мъж под слънцето. Има ли такъв който 
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никога в мислите си не е пожелал жена? Ако 
това е стандарта, аз съм вън! Ако за да сме в 
небето, трябва да сме такива, Бог ще си 
стои сам в небето.   

Исус  казва: Чакайте, чакайте! Имам и още:  
Maт. 5:43  Чули сте, че е било казано: “Обичай 

ближния си, а мрази неприятеля си”.  
Аха-плахо гледат всички- сега пък какво? 

Обичаме ближните и мразим враговете! Какво 
лошо има в това? 
Maт. 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте 

неприятелите си и молете се за тия, 
които ви гонят;  

Чакай, това е повече отколкото мога да 
понеса! Аз не се моля за съседите си, а ти 
искаш да се моля за неприятелите си. Това ли е 
правда! Ти току що ме класифицира като  
убиец, прелюбодеец  и каза, че не съм 
праведен, защото не обичам враговете си и не 
се моля за тези които искат живота ми? 

Исус отговаря: Казах ви! Мислите че сте 
лоши? Не, зли сте! Мислите, че сте леко 
оцапани! Не, оцапани сте до ушите и миришете! 

 
Интересното е, че хората които осъзнаваха, 

че са грешници, те най-много се тълпяха около 
Исус и го търсеха и спираха да искат от Него да 
им говори.Те знаеха че са грешни и колкото 
повече стояха с Него те разбираха още по-ясно: 
Ние сме грешници, ние сме потънали в грях. 
Ние сме окаляни повече отколкото си мислехме! 
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Те слушаха и започваха да разбират! Те 
слушаха и очите им се отваряха! Те слушаха и 
виждаха по-ясно! Те слушаха и умовете им се 
проясняваха! Те разбираха, че това което Бог 
иска от тях, надминава човешките им 
възможности. Разбираха, че са неспособни да 
се харесат на Бога, чрез делата си, а в мислите 
си бяха окаяни грешници. Затова те чакаха да 
чуят останалата част от историята. 
 
(СЛ 17) 

Б) ЛЮБОВТА НА БОГ 

Послание номер 1 беше: Когато гледате на 
себе си, Вие сте безнадеждно изгубени!  

Послание номер 2 е: … 
… Ще продължа историята с малката 

пасажерка… тя повтаряше, че ще види татко си.  
Гледайки всичко ставащо в самолета, 

любопитния наблюдател си мисли: Кой ли е 
бащата на това … изчадие!? И решава да 
проследи майка и дъщеря.  
(СЛ 18) Дъщерята е омазана от глава до пети и 
мирише на повърнато. Минават през паспортна 
проверка, като проверяващия помолва майката 
да избърше малко лицето на сладураната, за да 
може да я познае от паспорта.  

Интересно е в чакалнята, кой ли ги чака? А 
там е застанал един много елегантен мъж, с 
марков костюм и чисто бяла риза и скъпа 
копринена вратовръзка. Малката го зърва и 
нашия наблюдател остава с отворена уста от 
това което следва… 
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Детето извиква със силен глас: Тати! И се 
спуска към изискания мъж. Той също разтваря 
широко ръце и възкликва: Съкровище. След 
малко омазаното и миризливо създание се 
хвърля в прегръдката на изискано облечения 
мъж и той я притиска до себе си, като обсипва с 
целувки лицето и сплъстената и коса.  

 
Послание №1 беше, че ние сме отчайващо 

недостойни грешници пред Бога!  
Послание №2 е: Бог ни обича повече 

отколкото заслужаваме! 
 
Някой е казал: Докато не си в състояние 

да приемеш факта, че си грешник, ти никога 
няма да си в състояние да приемеш факта, че 
Бог е пратил Спасител. 

С други думи, докато ти гледаш на греха в 
себе си с розови очила, ти ще прекараш живота 
си в усилия да пооправиш бунището, като 
подреждаш боклука. И винаги ще се чувстваш 
недостатъчен и виновен! Винаги ще останеш 
клошар! 

 
Искам да ви припомня историите които 

Исус разказа за „изгубената овца“ и “изгубената 
пара“! Най-жива е историята на „Изгубения 
син“(Лука 15)! Повечето от нас я знаят: 

В тази история Исус казва много ясно, че 
Бащата е образа на Бога, а Блудния син сме 
ние хората, които сме избягали от Божието 
присъствие. 
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Историята показва, Божието отношение към 
греха и към грешника. Как беше историята: 
Блудния син  идва при баща си и казва: Татко, 
ти няма скоро да умреш за да си взема 
наследството си, но то ми се полага и аз си го 
искам. Дай ми го, все едно , че си умрял. Сина 
обиди баща си, защото го третираше като 
умрял. 

Бащата дава и сина заминава за да харчи. 
Времето отминава и идва глад. 

Синът осъзнава мизерното си състояние. 
Умът му идва! Очите му се отварят и той 

вижда окаяното си състояние. 
Решава не да се върне при баща си за да 

иска още, а за да моли за прошка. 
(СЛ 19) И чуваме сина да казва: Тате, съгреших, 
пред небето и пред теб? Синът каза: Аз съм 
грешник! 

Вижте ефекта на смирението за Бащата. 
Какво прави той ? 

Бързо дайте нова премяна! 
Дайте пръстен! 
Заколете угоено теле! 
Защо? Защото този мой син беше мъртъв и 

оживя! Беше изгубен и се намери! 
 

(СЛ 20) Има нещо което Бог не може! И то е да 
не ни обича!  

 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Най-добре може да разбере тази истина, 
само онзи , който не забравя, че независимо от 
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колко време е в църква, не е нищо повече от 
един грешник, към когото Бог показва милост и 
благодат. Забравим ли този факт, има опасност 
да принудим Бог да ни го напомня.  

Внимавай! Ако мислиш, че заслужаваш 
Божието внимание защото си по-добър от онзи 
или онази дългогодишна християнка 

Внимавай! Ако осъждаш вярващите за 
греховете им, а забравяш, че и ти си същия (а 
може и по-голям) грешник)! 

Внимавай! Ако мислиш, че си нещо повече 
от другите, понеже имаш служение в църквата-
пастир си, проповедник си, водиш или участваш 
в хваление, имаш работа в църквата, студент си 
по богославие, водиш домашна група, или си 
младежки ръководител или си преподавател в 
неделното училище или нещо важно 
изпълняваш в църквата! 

Внимавай! Ако Християнството ти с 
времето е станало ритуал, догма или 
поведение. Християнството е ясна и здрава, 
ежедневна връзка между един грешник и 
неговия Спасител. 

Днес Словото отново ни напомня нашия 
статут: обичани грешници!  

Внимавайте! Тенденцията е с времето да 
започваме да се възприемаме, като святи и 
чисти и тогава съзнателно страним от онези при 
които Исус отиваше и които Го слушаха без 
предразсъдъци- грешниците от всякакъв ранг и 
калибър.  
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Можем ли днес да си пропомним, че не сме 
нищо повече от едни спасени по милост 
грешници, към които Бог показва пълнотата на 
Своята любов и като такива да станем по-
смирени и по-снизходителни към онези които не 
одобряваме и ни дразнят.  

Ти спасен ли си? Ако искаш Исус да бъде и 
Твой Спасител, ела още сега при Него. Само 
моля те не идвай със самочувствието че си 
добър човек. Може да си вършил добри дела и 
на никого да не си направил нищо лошо, но ако 
погледнеш към мислите и желанията си, тогава 
вероятно ще намериш причина да дойдеш при 
Бога със смирено и признаващо греха си сърце. 
Аз съм уверен че ако така дойдеш, ще намериш 
прошка и спасение за душата си.   

 
 
 
 
 
 


