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1. УВОД- 

В седмицата около празника на 
„Евангелската песен” искам да говорим за 
нашето ПОКЛОНЕНИЕ на Бога.  

Някои смятат, че да се усмихваш в 
църква не е правилно. Сигурно е защото в 
църква те насърчават да дадеш, а даването 
е тежко дело. Тежи ли ти да даваш, като 
идваш на църква, тежи ли ти да даваш, като 
слушаш Словото, тежи ли ти да даваш, като 
служиш на Бога. Ако ти тежи, тогава слушай 
внимателно тази проповед! 

Тя ще разглежда темата за 
ПОКЛОНЕНИЕТО! 

В Херменевтиката има един принцип 
известен като Принципа на Първото 
Споменаване. Идеята му е, че когато Бог 
иска да даде една истина, Той я представя 
някъде в Библията за първи път и след това 
в други текстове прогресивно я дообяснява, 
без да я променя! 

Тук имаме в действие точно един такъв 
принцип приложен за думата „ПОКЛАНЯМ 
СЕ”. Важно е да разберем тази дума и затова 
трябва да обърнем внимание на текста 
където тя се среща за първи път. В Битие 22: 
5 Бог ни запознава с думата и ни я 
илюстрира.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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А)1-2 стих- Параметрите на 

Поклонението: 

1-Кой го инициира? 
Бог рече: Авраме! Вземи единствения си 

син … и принеси го във всеизгаряне! 
Бог очаква поклонение! Не човек, а Бог! 
 
2-Какво изисква поклонението? 

„Вземи ЕДИНСТВЕНИЯ си СИН и го принеси 
във всеизгаряне!”-  
Поклонението изисква Скъпа жертва! Жертва 
която откъсвайки се от теб, може да ти коства 
болка!  

3-С какво сърце се дава поклонение? 
С готовност и истина! Авраам не се 

колеба, „на сутринта”- 3 ст. 
Жертвата обаче беше от такова естество, 

че обрисуваше напълно качеството на 
Авраамовото сърце, спрямо Бога. Думата е 
„Истинно”! Авраам не лъжеше и не играеше 
театър. Авраам не се преструваше на вярващ в 
Бога. Той настина вярваше на Бога повече от 
всичко друго. Когато Бог поиска от него 
жертвата, той не се допита до жена си, не 
потърси за съвет приятели, не се опита да 
облекчи тежестта на делото си с някого. Той се 
довери на Бога с цяло сърце.  

Това са накратко някои от принципите които 
ни въвеждат в темата за Поклонението! 

Поклонението е когато Бог иска от нас, 
нещо скъпо с което предизвиква/тества нашето 
доверие и подчинение!  
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Б)3ст.Есенция на Поклонението 

Бог постави искане към Авраама. Вижте как 
откликва вярата на Авраам спрямо Божия 
призив: 

-рано сутринта 
-оседла магарето 
-взе двама слуги 
-нацепи дърва 
-стана  
-отиде на мястото 
Ако не знаем за какво се приготвя Авраам, 

ще си помислим, че се приготвя за пикник със 
сина си. Нещата обаче стоят съвсем различно. 
Авраам беше получил заповед от Бога да 
умъртви единствения си син със собствените си 
ръце. Това не беше лесно и дори бих казал 
възможно, за един обичащ баща в зряла 
възраст, който е чакал цял живот това свое 
дете. И сега когато Исак е вече пораснало 
момче, Авраам трябваше да му пререже 
гърлото, така както се прави с жертвено агне. 
След това да извърши всички хирургически и 
касапски неща които се правят за принасяне на 
всеизгаряне.  

Предполагам, повечето от вас не харесват 
езика който ползвам, но реалността е щяла да 
бъде жестока и ако я скрием, няма да разберем 
какво е преживяло сърцето на този баща. И 
въпреки тези негови чувства, той показва 
висота на скромно послушание и доверие 



 5 

спрямо Бога, и това е есенцията на 
поклонението.  

 
Поклонението е вкоренено в покорството на 

Божието Слово. Не може да се наричаш 
поклонник на Бога и да не си покорен на 
Словото на Бога. Покорството означава 
безусловност. Понякога Божиите заповеди и 
очаквания от нас, може да не ги разбираме и да 
нямат човешка логика. Божиите заповеди са 
дадени веднъж в Библията, а след това всичко 
което Бог може да поиска от нас, трябва да е в 
синхрон със Словото. Ако не е, тогава не е Бог 
онзи който иска от теб, да направиш нещо. Но 
ако Бог иска нещо от нас, ние не трябва да се 
оглеждаме за условия и причина за да не 
изпълним Неговата заръка.  А Бог наистина 
иска от нас. Той иска от нас всеки ден и  всеки 
ден ние или сме подчинени или сме бунтовници 
срещу Него. Ако ме питаш какво иска Бог всеки 
ден, ще ти кажа: Всеки ден Той иска от нас да 
прекарваме време в молитва и споделяне с 
Него всяко наше решение и желание и план. 
Той иска от нас всеки ден да се вглеждаме в 
Словото Му за да чуваме Неговия глас към 
нас. Всеки ден Той иска от нас да жертваме от 
силите си, средствата си, времето си за 
Неговото Царство. Всеки ден Той иска от нас 
да свидетелствуваме за Него. Всяко от тези 
действия, колкото и малко да е, е акт на 
подчинение и е поклонение на Бога.  

Какви сме ние: Поклонници или Бунтари?  
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А)1-2 стих- Параметрите на 

Поклонението-Бог иска жертва и тества 
вяра! 

Б)3ст.Есенция на Поклонението-
послушание 

В) 2,5 ст. Жертвата на 

Поклонението  

Ние споменахме, за това какво е струвало 
на Авраам, това подчинение. То не беше евтино 
за него.  

Исак беше перлата на Авраамовия живот. В 
неговия живот, Авраам поставяше всички свои 
надежди и очаквания. Живота на Исак, беше по-
ценен отколкото личния живота на Авраам. Исак 
нямаше цена с която да бъде оценен за 
Авраам. Жертвата на Авраам беше безценна. 
Не можеше да се изчисли или сумира.  

В стих 5 Авраам казва на слугите си:  
Вие останете тук с осела; а аз и момчето ще отидем до там и, 

като се поклоним, ще се върнем при вас.  

Това е и първата поява на думата 
„поклоним” в Стария Завет. Авраам трябваше д 
я илюстрира за нас. Само Авраам(и Бог) знаеха, 
какво струва това поклонение. Текста обаче не 
дава тежест на Авраамовите чувства. Той силно 
набляга на Авраамовото  послушание. Въпреки 
това ние не можем да обвиним Авраам в 
безчувственост.  

Ако прочетем коментара на Библията върху 
текста в Битие 22, който можем да открием в 
Евреи 11: 17-18 ще видим, че Авраам е вярвал 
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във възкресението на мъртвите и затова не се е 
безпокоял от това да извърши това което Бог 
иска от него. Авраам беше решителен, но това 
не означаваше, че обезценява жертвата си.  

Бог обича да приема жертви от 
поклонниците си. Чуйте кои жертви да угодни на 
Бога: 
1Царе 15:22  И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите 

угодни ли са тъй Господу, както слушането на Господния 
глас? Ето, послушанието е по-приемливо от 
жертвата, и покорността - от тлъстината на овни.  
15:23  Защото непокорността е като греха на 
чародейството, и упорството като нечестието и 
идолопоклонството. 
Послушанието е угодна на Бога жертва! Но 
често тя е на висока цена! 

Чуйте сега как разсъждава Давид : 
2Царе 24:24  „… не ща да принеса на Господа моя Бог 

всеизгаряния, за които не съм похарчил… . „ 

Давид не иска от излишъка си да дава за Бога, а 
иска да даде от онова което има цена!  

И още ето мнението на Новия Завет: 
Евр. 13:16  А не забравяйте да правите благодеяния и да 

споделяте с другите благата си; защото такива жертви 
са угодни на Бога,  

Когато даваш на нуждаещия се, когато 
откъсваш от своето, за да дадеш на онзи който 
има нужда, това има стойност в очите на Бога и 
има цена за нас.  

А ето и отношението на Мария от Витания, 
към поклонението във форма на жертва: 
Йоан 12:3  Тогава Мария, като взе един литър миро от чист 

и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, ….  
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Мария даде нещо, което беше на висока 
цена, но тя счете Онзи на когато го дава, за 
много по-ценен.  

Някой е казал следната сентенция: 
„Туй що мен не може, на Тебе Боже! „ 
Това е девиза на много вярващи днес за 

съжаление. Питам се колко ли неща са 
изхабени от страна на вярващи, защото не са 
дадени като жертва, а като излишък. Защото 
когато даваме за нов телефон ние може да 
жертваме всичко до последна стотинка и да не 
съжаляваме, но когато даваме за Бога, ние 
правим дълги и сложни сметки как по-малко да 
дадем. Много вярващи отхвърлят десятъка, не 
защото искат да дават повече за Бога, а за да 
оправдаят нежеланието си да дават за Бога.   

Исус затова коментира дарът на онази 
вдовица, която пусна най-малко в 
съкровищницата, защото тя не даде 10%, а 
100% за Бога. Тя пусна всичко което имаше. Без 
да мисли за себе си, тя даде себе си на Бога. 
След това свое дарение, тя нямаше да има 
нито за храна, нито за каквото и да било друго. 
Тя предаде настоящето и бъдещето си, изцяло 
в ръката на Бога и Му каза по един 
недвусмислен начин, че изцяло разчита на 
Него.  

Жертвата на Поклонението е важен негов 
елемент. Ако сърцето ти е свидливо, когато 
даваш за Бога, нямаш морално право да се 
надяваш на Божия щедрост. Той може да не те 
лиши от необходимото ти, но ти ще си 
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заслужиш уроци по даване, защото един от 
елементите на Поклонението даване от сърце.  

Пр. Един пастир забелязал, че определени 
хора, когато дойде време да се събира дискуса, 
точно тогава отивали в тоалетната. Той виждал, 
че това става практика и затова преди да мине 
дарението, казал:  

А на всички, което по време на дарението 
имат навика да ходят до тоалетната , искам да 
им напомня една Библейска истина:  

„Каквото посеете, това и ще жънете! 
Библейски е принципа,  че каквото сее човек, 
това може да очаква да пожъне и ние трябва да 
го имаме предвид. 

Авраам жертва щедро и получи щедро 
А)1-2 стих- Параметрите на 

Поклонението 
Б)3ст.Есенция на Поклонението-

послушание 
В) 2,5 ст. Жертвата на Поклонението-

даване от сърце  

Г) 5ст. Пречките на Поклонението 

Когато малката група наближава мястото, 
което Бог показва на Авраам, той Авраам казва 
на слугите: 
Бит. 22:5  Тогава рече Авраам на слугите си: Вие останете тук 

с осела; а аз и момчето ще отидем до там и, като се 
поклоним, ще се върнем при вас.  

Слугите не бяха част от Поклонението. Те 
можеше да се опитат да попречат на Авраам , 
да направи това което Бог му беше поръчал. 
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Ако бяхме на негово място, ние вероятно 
бихме се надявали на това, за да можем после 
да прехвърлим отговорността за нашето 
непослушание върху тяхното невежество. 
Удобно нали!  

Авраам обаче отмахна всичко, което би се 
изпречило на пътя на неговото послушание 
спрямо Божията заръка.  

Много по-опасно е да проявиш 
неподчинение към Бога, отколкото да намериш 
сто и едно извинения за греха си. Нека всички 
да сме предупредени:  

Когато чувстваш, че Бог те нуди да Му се 
поклониш, като жертваш за Него и само за 
минута се поколебаеш, знай, че в тази минута 
Сатана е приготвил много хитрости с които да 
те отклони от Поклонението. Тези хитрости 
всички ще изглеждат перфектно на място и на 
време, така че ти и аз да не разберем, че е бил 
Дявола. Когато всичко мине можеш да обвиниш 
когото си искаш, но ще си изтървал влака.  

Всяка мисъл за света и материалното е 
пречка, когато ти си отишъл при Бога за да Му 
се поклониш.  

Пр. Не ви ли се е случвало, да вървите по 
улицата и нещо да ви насочи вниманието към 
някой просяк , за да му дадете левче и докато 
вървите към него, мислите ви изведнъж се 
обръщат в обратна посока и започвате да се 
саморазколебавате!? 

Така е и когато решите да дадете или 
направите нещо за Бога.  
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Пр.Павел идва при вас или аз идвам при 
вас и ви казвам: Има нужда от това и това да 
бъде направено! Ти в първия момент си казваш: 
Може, но в следващия, умът ти трескаво работи 
и ти нарежда другите неща от които ще се 
лишиш, за да вършиш това което трябва да се 
свърши за Бога, църквата или хората.   

Пречките на Поклонението са в умът ни, 
но са от Дявола.  

А)1-2 стих- Параметрите на 
Поклонението 

Б)3ст.Есенция на Поклонението-
послушание 

В) 2,5 ст. Жертвата на Поклонението -
даване 

Г) 5ст. Пречките на Поклонението- 
материалното и светското  

Д) 5 ст. Отричането на 

Поклонението 

Забележете , какво казва Авраам на слугите 
си пак в този 5 стих: 

„ и като се поклоним” 
Аврааме шегуваш ли се? Ти отиваш да 

жертваш детето си, а казваш, че като се 
поклоните!? 

Авраам ще ни отговори: Не, не се шегувам, 
но в този момент аз не мислех за себе си, нито 
за детето. Аз предадох и себе си и детето на 
Бога. В този момент аз жертвах всичко в мен: 
мечтите ми, волята ми, предпочитанията ми, 
копнежите ми, очакванията ми, плановете ми, 
абсолютно всичко аз жертвах в този момент за 
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слава на Бога. Това е като да скочиш в 
студената вода. Не мислиш как ще се чувстваш, 
не мислиш за времето на неприятни чувства, не 
искаш да знаеш какво следва! 

В такъв момент, ти не мислиш и не 
действаш за себе си, ти се изгубваш и не 
съществуваш. В този момент ти принадлежиш  
изцяло на Бога.   

Всеки който се покланя на Бога трябва да 
научи и помни истината: 
Фил. 3:3  защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се 

кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на 
плътта.  

Ние не пристъпваме да се покланяме на 
Бога пълни със себе си, а 
пристъпваме(понякога в болките на 
обрязването) за да бъдем изпълнени със 
Святия Дух и така да му се поклоним чрез 
името, което доставя на Бога най-върховно 
удовлетворение- Исус Христос. Нека не 
забравяме, че Божия глас прогласи: Това е 
моят възлюбен Син, Него слушайте.  

Когато искаш да се поклониш на Бога и 
искаш да си сигурен, че си влязъл в Божието 
присъствие, тогава ние трябва да изчезнем. Ние 
трябва да се превърнем в отворени сърца, за 
да ни изпълни Духът на Бога и отворени умове, 
за да бъдем изпълнени с мисли и чувства за 
Исус, тогава ще сме подготвени за да бъдем в 
Божието присъствие за да се поклоним 
правилно.  
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А)1-2 стих- Параметрите на 
Поклонението-Бог иска жертва и тества вяра 

Б)3ст.Есенция на Поклонението-Бог 
очаква послушание 

В) 2,5 ст. Жертвата на Поклонението –Бог 
очаква да дадем 

Г) 5ст. Пречките на Поклонението-
материалното и света 

Д) 5 ст. Отричането на Поклонението- 
себеотричане- само Бог е важен 

Е) 16-18ст Благословението на 

Поклонението  

Бог не остава длъжен на никой който 
жертва в поклонение на Него. След като Авраам 
демонстрира абсолютно доверие в Бога, Бог му 
върна Исака. Вероятно Авраам се изкачи по 
върха Мория с тежко сърце, но той се върна с 
радост и разбиране за Бога. Той почете 
истински Бога в сърцето си и Бог също му върна 
почит и респект. Когато Авраам сложи на 
олтара Исак, Бог му го върна обратно с 
благословения. 

Едно от най-големите благословения които 
вярващите можем да изпитаме, е когато ние  
предоставим онова, което Бог ни е дал, на 
олтара на жертвата.  

Боже ти си ми дал:  
-да притежавам(къща, кола, семейство, 

пари,бизнес), и аз искам всичко което 
притежавам да го предам за Твоя полза 

-да съм (професионалист, специалист, 
надарен, способен) и аз искам всички мои дарби 
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и способности, да ги предоставя в служба на 
Теб. 

-да оценявам високо в живота си(жена, 
деца, приятели) и аз искам те всички да знаят 
за Теб чрез мен и да те познават и обичат. 

Трябва да ти кажа, че Бог е интересен и 
никога не е скучен.  

Ние не обичаме да се разделяме с онова 
което притежаваме. Затова когато нещо ни 
бъде отнето, ние не можем да го прежалим и 
скърбим понякога с години, понякога цял живот. 
На думи сме готови да го дадем на Бога, но не и 
в реалността. Когато Бог взима нещо, Той иска 
да ни го върне с радост и благословения, но 
Той очаква ние да го пуснем. 

Авраам вдигна ножа и сигурен съм щеше да 
го използва, затова Бог го и спря. Но вдигнатия 
нож, означаваше, че Авраам се отказа от сина 
си, като го предаде на Бога. Затова Бог му го 
върна. Ако ние даваме на Бога, но само с 
едната ръка, а с другата си го държим в 
очакване да си го получим обратно, това не е 
даване. С това, ние казваме на Бога: 

На, Боже пипни го, благослови го, освети го, 
но то си е мое и аз не си го давам! Това не е 
доверие, това не е поклонение! Това са 
претенции за поклонение! 

Някои богослови смятат, че Мория е 
Голгота. Смятат че там където Авраам щеше да 
принесе Исак в жертва, на същото място Бог 
принесе Исус в жертва за греховете на всичките 
човеци. Много е възможно това да е истина. 
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Тогава Бог там където върна Исак на Авраам , 
там Той даде на цялото човечество Сина Си, в 
една много по-възвишена мярка.   

Ако ние дадем на Бога онова което Той 
поиска от нас, без да мислим и умуваме. Ако 
дадем от себе си и от своето като акт на 
Поклонение, тогава Бог връща тези неща, като 
им придава една нова цена и стойност. Това се 
нарича благословение в Словото. Усещаш ли, 
че това което Бог ти е дал е благословено? Ако 
не, тогава не си го върнал на Бога в знак на 
Поклонение!  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Днес Словото ни предизвиква към 
Поклонение, такова каквото се появява за 
първи път в Библията. 

Поклонение на Послушание/Покорство. 
Поклонение на Скъпа за теб Жертва. 
Поклонение  без сметки и мисли за 

връщане и отказване. 
Поклонение на готовност да понесеш 

всичко заради Бога-  себеотричане 
Поклонение носещо благословение. 
 
(пред масата на Господна трапеза) 
Тази сутрин ти можеш да се изкачиш на 

Мория/Голгота и да донесеш своята жертва 
на Поклонение на Бога. Какво искаш да Му 
дадеш? Кое ти е толкова скъпо, че даването 
му може да ти причини болка, но ти понеже 
си уверен в Божията справедливост, си 
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готов да го пуснеш. Може ли Бог да е взел 
нещо от тебе, а ти още да не си го пуснал.  

Поканвам те да дойдеш при олтара и да 
го дадеш напълно! 

Господна Трапеза! 
Предай на Бога: живота си, здравето си( 

искай здраве за да служиш на Бога) , 
семейството си, имота си, бизнеса си, 
удоволствията си, силите си, младостта си, 
времето си, таланта си, способностите си . 

Предай себе си: 
Рим 12:1  И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, 

да представите телата си в жертва жива, света, 
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.  

 
Днес донеси своя дар/жертва в знак на 

поклонение! В светлината  на Божията 
жертва в Христос, нашите жертви са 
нищожни. Там на кръста Бог даде жертвата 
за нас, като отвори и двете си ръце за нас. 
Затова Той очаква днес твоя поклон, като 
дойдеш при Него и отвориш ръцете си, 
изпразниш ги от всяко нещо, което те държи 
близо до земята и Го помолиш Той да 
напълни шепите ти с благословения от 
Своята щедрост.  


