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1. УВОД- 

Вярвам че много от вас не са забравили, че в 
началото на тази мъждукаща вече година, Бог ни 
даде едно обещание от Псалом 91.  

 
В първите недели на 2020, ние разглеждахме с 

интерес този Псалом, без да знаем какво ни носи 
годината. Радвахме се на обещанието, и не 
допускахме, че този Псалом, ще се превърне в 
световен Християнски хит. Това е най-четения и 
най-цитирания  текст от Словото през тази 
година. 

Затова избрах този текст за да завършим с 
него отминаващата 2020.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Псалом 91 е с неуточнен автор. Много от 
изследователите смятат , че може да е Псалм 
написан от Мойсей, когато на Израил предстоят 
битките за Обещаната земя, но това са само 
предположения. Уникалното е, че един такъв Псалм 
става девиз на Милиарди вярващи в Бога човеци, 
които преминават през сътресенията на живота. 
Това само ни подсказва, че макар ние да не знаем, 
чия е ръката написала тази думи, ние без колебание 
можем да кажем, че знаем техния истинския Автор. 

Днес поглеждайки назад в месеците на пандемия, 
ние можем да кажем: 

Бог наистина изпрати ангелите си за да ни пазят 
в тези дни на безпокойство и страхове! В месец 
декември много от нас преминаха през КОВИД-19, 
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но можем да кажем, че жертви не дадохме, 
защото „Верен е Господ!“ 

Днес с месеците на поредната вълна на 
пандемия, нека отново върнем мислите си към 
Псалом 91. Мисля че ако го научим наизуст няма да 
сгрешим. 

Искам да разделим Псалма на две части: 

(СЛ 2) 

Псалм 91:1-8- Първа част 
Псалм 91:9-16- Втора част 

(СЛ 3) А) Първа част: Защити и Заплахи 

Първа част на Псалом 91 започва с една 
Божествена застраховка. Нейната реклама звучи 
така: 

(СЛ 4)Псалом 91:1  Който живее под покрива на Всевишния, 

Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.  

Обърнете внимание на Имената на Бога, 
употребени тук. Те обогатяват значението: 
Всевишния (под чийто покрив има място за всеки) 
Всемогъщия(чиято сила е без граници) 

(СЛ 5)-Седем Символа на Божия Защита: 

В първите четири стиха откриваме  

7 мощни защитни символа на Божията 

протекция над нас. Ето ги: 

(СЛ 6)А) Защитата под Божия Покрив- 

Мястото което наричаме наш дом. Там искаме да 
има безопасност и спокойствие. Букв(секретно 
място). Място което е чуждо, непознато и забранено 
за враговете и познато, разрешено и желано за 
членовете на семейството. Божия покрив е там 
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където е Божия храм, а Божия храм сме ние. Ние 
сме под покрива на Бога, тогава когато Божието 
присъствие е в нас.  

(СЛ 7)Б) Защитата на Божията Сянка- 

Мястото където отиваш, за да се предпазиш от 
изгарящото слънце и от високите температури. 
Пр. Лятото ходих един -два пъти на плаж. Слънцето 
препичаше през целия ден и следобяд когато се 
прибирахме, пясъка беше толкова горещ, че … къде 
стъпваш ако си бос? Там където е сянка! Иначе 
болката не непоносима. Живота често се сгорещява, 
до толкова че не можем да търпим и тогава … 
Божията сянка ни осигурява спокойно придвижване 
към небесния ни дом.   

(СЛ 8)В) Защитата на Божието Прибежище- 

Мястото където човека остава жив, когато 
унищожителни/убийствени опасности връхлетят. 
(бомбоубежище)Пр. Когато като младеж, ходих на 
Камчия, но по пътя ме заваля проливен дъжд. 
Тогава мокър до кости, аз бях поканен от един овчар 
да се скрия и изсуша под навеса-прибежището от 
бурята. 
Катакомбите са били прибежището на гонените 
християни-прибежища от гоненията. 
Всекидневно ни заплашва нещо, и затова ни е нужно 
прибежище.  

(СЛ 9)Г) Защитата на Божия Крепост- 

Защитна кула. Високо в планината. На твърда скала. 
Даващо сигурност срещу врагове.  
Пр. Когато Даниел беше във Варна, решихме да 
отидем някъде където до сега не сме ходили и 
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открихме крепоста „Овеч“. Тесни пътеки, 
Кули, поглед надалеко, стени. Крепоста е място, 
където хората да живеят необезпокоявани от 
внезапни атаки.  

(СЛ 10)Д) Защитата на Божиите Крила- 

Място където силната птица крие беззащитните 
пиленца от атакуващата змия или от каквато и да е 
друга опасност. Бих казал това е сърцето на Бога, 
защото там е Неговата родителска любов, която 
казва: 
Захария 2:8  Защото така казва Господ на Силите: … понеже който 

посяга на вас, посяга на зеницата на окото Му.   

(СЛ 11)Е) Защитата на Божия Щит- 

Преградата която ме пази от внезапно и бързо 
летящи и опасни предмети-стрели, куршуми, ударни 
вълни. Злото лети понякога към нас със скоростта 
на куршум и ако не е Бог, няма как да го избегнеш. 
Секундата може да те спаси или да е фатална.  
Пр. Да ви напомня трагедията на журналиста Милен 
Цветков- без да подозира отива с колата си на 
работа и в секунди, дрогирания младеж му отнема 
живота. Имаш ли гаранция срещу летящото към 
тебе зло. Да! Самия Бог ме пази!  
Пр. Като студент в Англия, пътувам с Лондонското 
метро към 11 часа вечерта. Само трима души сме 
във вагона. Човека по диагонал от мен, извади 
кутия, а от нея извади пистолет. Зареди го и се 
прицели в мен. Не мога да кажа какво изпитах, но не 
можех да се сетя нищо друго освен да извикам в 
ума си Бог да ме запази. Той прибра пистолета и 
продължихме пътуването, все едно нищо не се е 



 6 

случило. Има случаи, когато само Бог може да 
ти бъде щит.     

(СЛ 12)Ж) Защитата на Божия Закрила- 

Буквално „Околовръстен /заобикалящ щит. Който ти 
пази гърба. Врага никога не трябва да се посреща 
гърбом. Когато обърнеш гръб на противника, значи 
си победен. Но врага винаги се старае да изненада, 
именно като напада откъм гърба. Бог тогава ни пази 
гърба.  
Колко многообразна защита предлага Бог за всеки 
който избере да се довери на Него. Това е така, 
защото света и Сатана предлагат списък от 
различни заплахи. 

ЗАПЛАХИ: 

В стихове 3, 5-6, откриваме и  

(СЛ 13)Шест Символа на опасни заплахи: 

(СЛ 14)А) Заплаха от Заложени Клопки- Пр. 

За лекаря който ми се оплака, че завистливи колеги 
са готови да убият негови пациенти, само да му 
навредят.  

(СЛ 15)Б) Заплаха от Нощен страх- Пр. 

Родителите на които врачката казала, че до 
двадесетата година, сина им ще умре от вода. 

(СЛ 16)В) Заплаха от Агресивни врагове- 

Пр. Моя позната, която се самоуби, заради лош, 
агресивен и злобен съсед, който решаваше 
въпросите с пистолет. 
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(СЛ 17)Г) Заплаха от Смъртоносна 

Епидемия-няма нужда от илюстрация. Това е 

символа на 2020 за целия безбожен свят. 

(СЛ 18)Д) Заплаха от Опустошителни 

събития-пожар, наводнение, земетресение-когато 

за броени часове, може всичките ти спестявания, 
целия ти труд, цялата ти надежда да се изпарят. 

(СЛ 19)Е) Заплаха от Война- когато смъртта 

жъне без да подбира . 
Шест(човешкото) число или числото на 

Антихрист. Шест Заплахи, срещу Седем Защити! 
За всяка заплаха от хора или Дявол, Бог има 

за нас защита или две. Ако разчиташ на Божията 
защита, нямаш основание да се плашиш от 
Дяволската заплаха.  

 

(СЛ 20) Б)Втора част-Божествената 

Застраховка 

Както първата част на този псалм започва с 
Божествена застраховка, така втората повтаря 
модела: 
Пр. Днес има много застрахователни компании.  
Когато обаче решим да се застраховаме, ние 
изследваме и четем, какво и при какви условия 
застрахователя ще ни плати за щетите. Така и в 
този Псалм, Бог ни дава клаузите на застраховката 
ни: 

(СЛ 21) Псалом 91:9  Понеже ти си казал: Господ е 

прибежище мое, И си направил Всевишния свое 
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обиталище,10 затова …  

Десетия стих продължава с изреждане на 
инструментите на Божията закрила. И ако някой не 
знае, как Бог може да осигури обещаната 
застраховка, ето отговора. Бог пази чрез Своята 
охранителна агенция, наречена :  

(СЛ 22)Небесното войнство.  

В началото на годината ви споделих за случая 
описан в 4 Царе 6, когато Сирииския цар разбира, че 
засадите които той поставя са разкрити от пророка 
Елисей.  

(СЛ 23)Сирииския цар праща войска в Дотан 

където живее пророка, за да го заловят. Сутринта 
Дотан е обиколен от сирийска войска. Първи вижда 
войската слугата Гиезий и уплашен съобщава 
новината на Елисей, но Елисей вместо да се 
уплаши, се помолва на Бог, да отвори очите на 
слугата и той вижда небесните бодигардове на 
Елисей. Тогава Елисей казва едни думи, които ние 
трябва да помним:  
4 Царе 6:16 …Не бой се, защото ония които са с нас, 
важат повече от ония, които са с тях.  
 
И нека ти кажа! Ако Елисей беше защитен чрез 
небесни бодигардове от сирииската войска, и ако ти 
си казваш: аз днес нямам нужда от такива 
бодигардове, защото вече няма войни, Словото те 
предупреждава, че враговете не се свършват с 
войниците. Тези бодигардове могат да ни пазят и от 
микроскопичните врагове: 



 9 

(СЛ 24)Псалом 91:10  Затова няма да те сполети никакво зло, 

Нито ще се приближи язва до шатъра ти.    
Ти се усмихваш и казваш: Пастирю, ти ми цитираш 
този стих, но не само в моя шатър влезе вируса, но 
и в твоя? 
Но аз искам да видим стих 11 и 12, защото там може 
да е отговора на въпроса ти: 

(СЛ 25)Псалом 91:11  Защото ще заповяда на 

ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти 
пътища. 91:12  На ръце ще те вдигат, Да не би да 

удариш в камък ногата си. 

Този стих запалва ли една червена лампа в ума? Да 
си го чел някъде другаде? … 
Точно така. Чуваме как  Сатана, цитира на Исус 
Псалом 9:11 стих. 

(СЛ 26) Исус беше в пустинята и изтощен беше 

заведен от Сатана на крилото на храма с цел да го 
изпита (Матей 4:6). И го чуваме да казва на Исус: 
„Хайде, писано е, значи може и да не си 
внимателен, може и да ни си дисциплиниран.“  
Сатана има право да ни изпитва и той може да те 
изпита като провери твоята бдителност и 
дисциплинираност. Затова на твоя въпрос за 
вируса, аз мога да отговоря, че вируса влезна и в 
моя и в твоя дом, заради липсата на бдителност. 
Ако си спомняте, Бог ни предупреди, чрез онзи глас 
който достигна до един брат и му каза: 
Аз пазя децата, вие пазете възрастните.  
Аз дължа извинение на всички които минахте през 
Ковид-19, защото чух какво е предупредил гласа, но 
не приложих по-голяма строгост в дисциплината и 
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допуснах хора да ходят без маски в църква. Има 
такива които ми се обадиха и ми казаха, че не искат 
да идват на църква, именно защото виждат, че има 
такива които не спазват указаните мерки. А те го 
правят, защото никой не ги санкционира.   

Когато си на ръба на пропастта, не прави крачка 
напред, за да провериш дали Бог ще изпрати 
ангели. Когато си обиколен от вируси, не махай 
маската за да видиш, дали ангелите ще са там за да 
те пазят!  
 В хармония с това което ни показват стихове 11 и 
12 искам да направя следните изводи: 

1) Дори да дойдат още по-тежки времена, от 
тези в които сме сега, искам да ви кажа: Бог 
е с нас и ни обещава застраховка срещу 
времето на злото! Дай повече шанс на 
надеждата! 

2) Ако усещаш, че не си много добър с това: 

- да си под покрива на Всевишния и да си в 
сянката на Всемогъщия( 1 стих),  

- да си направил Господ свое прибежище и 
Всевишния свое обиталище(9 стих), тогава 
не се отчайвай. Има надежда в 14 стих:  

(СЛ 27)Псалом 91:14  Понеже той е положил в 

Мене любовта си, казва Господ,… 

Просто положи любовта си в Господа(14 стих), 
не е никак сложно. Спомни си как когато си 

бил влюбен какво си правил 

Пр. Когато като студент в Англия аз се запознах с Анн, 

и тя прояви интерес към мен и всяка седмица започна 
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да ме посещава в колежа за по два-три часа. Тогава 
усетих как любовта ме завладява. Аз не можех да се 

концентрирам върху нищо, защото мислех за нея. В 

деня когато идваше, аз с часове стоях на прозореца с 
надеждата да видя колата и да влиза в паркинга пред 

общежитието. А когато беше с мен, аз бях щастлив.  

Нека сме влюбени в Бог. Той прелива от любов към 

нас. Нека му отвърнем с подобна любов и готовност да 
Му служим. Тогава Той ще ни отвърне със списък от 8 

щедри обещания: 

(СЛ 28)Псалом 91:14  Понеже той е положил в 

Мене любовта си, казва Господ, Затова: 

- ще го избавя;  

-Ще го поставя в безопасност, защото е познал 

името Ми.  

- 91:15  Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам;  

-С него ще съм, когато е в бедствие;  

-ще го избавя и  

-ще го прославя.  

- 91:16  Ще го наситя с дългоденствие,  

-И ще му покажа спасението, което върша. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Какво можем да кажем в заключение?  

(СЛ 29)1)Защита срещу Заплахи! 

Имаме велика и универсална Защита срещу 
много и разнообразни Заплахи-нашия любящ 
Бог.  

2)Да се Доверяваме, а не да Изпитваме Бога! 
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Бог очаква от нас да сме разумни и да не Го 
изпитваме, а да Му се доверяваме. 

3)Единство в Борбата 
За мен беше истинско благословение, когато 

бяхме затворили заради болеста, да видя 
единство, грижа и молитвена подкрепа за всеки 
попаднал в беда брат или сестра. И със силата 
на молитвата можахме да видим Божието 
съдействие и изцеление. Уви, болестта не е още 
победена, затова нека не изстива нашата 
молитва и единството ни.  

4) Борбата е Сериозна, въпреки увереността 
в Победата 

Сега, когато отново имаме нашите 
присъствени богослужения, нека служим с 
мъдрост, отговорност и дисциплина. Църквата 
не е детска градина, в която ние се събираме за 
да имаме забавления, а е малка група бойци, 
всред голяма войска от врагове, но всеки от нас 
има небесни бодигардове, затова водим битката 
с кураж, сериозност и увереност в победата, като 
се обучаваме(често чрез грешките си) как да 
побеждаваме.  Амин.   

 
 


