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1. УВОД- 

В последните недели, размишляваме по 
темата за нашето ПОКЛОНЕНИЕ на Бога.  

Видяхме, че поклонението представлява 
готовност да донеса и сложа на олтара най-
ценното което имам и да го предоставя на 
Бога- Той да го благослови и развие(ако то е 
добро и угодно на Бога) или премахне и 
унищожи(ако това което ценя ми пречи за да 
влезна в небесното царство). Жертва, с 
която както Авраам да демонстрираме на 
Бога, нашето пълно доверие в Него и 
Неговия Суверинитет в нашия живот.  

Видяхме също, че поклонението е 
копнеж. Да се стремим и да искаме от Бога, 
Той да ни се открива . Да ни открива славата 
и силата си. Да се стремим към Бога и смело 
да искаме от Него, да ни демонстрира 
величието Си. Колкото повече познаваш 
Бога, толкова по-смирено ще сведеш глава 
пред Него, за да Му се поклониш. 

Видяхме също миналата неделя, че 
нашия поклон включва чувство на 
ПРИЗНАТЕЛНОСТ. Когато аз разбирам с ума 
и усещам със сърце, колко много Бог е 
направил за мен. Когато имам очи за да 
видия Божията щедрост и милост към мен! 
Когато съм достатъчно мъдър за да видя от 
къде съм изваден и къде съм поставен, 
тогава наистина ще превия кръст, ще наведа 
глава, ще сведа поглед за да се поклоня 
пред Онзи Който е така добър, щедър и 



 3 

милостив към моята недостойна персона. 
Тогава и идването ни на богослужение, няма 
да е идване само за да гледаме и 
слушаме(като на представление), а ще бъде 
идване за да се приближим до Славата на 
Бога. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Б) Подход 

Когато приближаваме до Бога, ние 

не можем просто да се явим на 

среща! Ние трябва да имаме подход. 

Мойсей подходи към Божието присъствие с 
боси нозе! 
Първосвещеника подхождаше веднъж годишно 
с много жертви и омивания. 
Ангелите подхождат с покрито лице.  
Как трябва ние да подхождаме!? 

 1- Подхождане с Послушание/покорство-
1-2ст. 

Втор. 26:1  Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог 
ти дава за наследство, и я завладееш и се заселиш в нея,  
26:2  тогава да вземеш от първите на всичките земни 
плодове, които събереш от земята, която Господ твоят Бог 
ти дава и, като ги туриш в кошницата, да отидеш на 
мястото, което избере Господ твоят Бог, за да установи 
Името Си там.  

 
Това което откриваме в тези два стиха е 

заповед, която Бог дава на Израйлтянина. Той 
му заповядва, когато Бог го е извел от земята 
на робството и го е поставил в земята на 
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свободата, ТОЙ – Божия избраник, в когото Бог 
е демонстрирал благоволение, милост и 
незаслужена благодат, трябва да се подчини и 
почете Своя Бог. Как? Като отиде на избрано и 
определено място, на което Бог е „установил 
Името Си“. 

А) Нашето Неделно Пътешествие 
Пътуването на вярващите в Бога, до 

определени места, които са святи и определени 
от Бога за места на поклонение, е било и съм 
убеден, продължава да бъде угодно на Бога.  

Всеки вярващ, трябва да има специално 
място за сериозно поклонение. Къде е мястото 
на което ти се покланяш на Бога!? 

 Затова ние строим църкви- места които 
поради предназначението си, са святи и 
Божието благоволение е там за нас. Всяка 
неделя ние правим едно пътуване. За някои е 
близо, за други далеко. За някои е евтино, за 
други е скъпо. За всеки е различно и никой не 
трябва да се чувства ощетен или тъжен, защото 
трябва да пътува до църковната сграда, за да 
се събере с другите вярващи и да образуват 
заедно Църква, такава каквато е постановена от 
Христос.  

Това наше пътуване всяка неделя е знак на 
послушание.  

Можеш ли да кажеш: Аз идвам на църква, 
защото искам да съм послушен на Божия 
призив!!! 

Всеки родител знае, че послушание поради 
задължение или страх не е дълготрайно. Ако 
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детето ми е послушно, не защото се страхува от 
мен, а защото ме обича и уважава, това е 
привилегия, гордост и радост за мен. Ако то 
изпълнява това което искам и очаквам от него, 
не защото трепери да не бъде наказано, а 
защото не иска да ме нарани и наскърби, тогава 
аз изпитвам  задоволство, че съм добър баща, 
на добри деца. Тогава послушанието не е 
просто послушание, то е хармонично 
взаимоотношение. 

Защо идваш на църква? Какви чувства те 
вълнуват идвайки в Молитвения Дом? Дали 
отегчение, че трябва да стоиш два часа, докато 
можеше да си дремнеш до късно!? Дали страх, 
че ако не дойдеш ще бъдеш наказан? Дали 
някакво незначително задоволство, че още 
веднъж си изпълнил семейната традиция? Или 
… защото знаеш, че идвайки на това място, ти 
изпълняваш волята на твоя небесен баща? 
Прераснала ли е твоята любов към Исус и от 
просто Спасител, Той да  е вече твой Приятел с 
когото ти доставя удоволствие да се срещнеш в 
неделния ден (а и в сряда) за да осъществиш 
един по различен контакт с Него? Подчиняваш 
ли Му се, защото си разбрал, че това което Той 
ти е дал е много по-голямо и ценно, отколкото 
малката жертва, да бъдеш за няколко часа в 
събранието на останалите от децата Му? Радва 
ли те факта, че правиш нещо за Него в този 
ден. Има ли тръпка в сърцето ти, че в този ден 
ще можеш да се докоснеш до Него?  
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Правилното поклонение винаги идва от 
Послушни сърца. А послушните сърца винаги 
са докоснати от Твореца. 

 
Б) Опасното СОМОДОВОЛСТВО 
Тук възниква още един въпрос: Че какво 

толкова мога аз да съм непослушен на Бога? 
Добър съм ! Никому нищо лошо не правя!  

Самодоволството е лоша възглавница, на 
която много Християни спят. Ако аз искам да се 
покланям в послушание на Бога, тогава ще 
трябва да изучавам заповедите Му в Словото 
Му, за да зная какво иска Бог от мен. Аз може 
да си мисля, че съм добър, защото не зная, че 
върша грях. Ако Божието Слово ме изобличава, 
тогава то работи. Ако аз не го чета, то няма да 
ме изобличава- това е удобно. Има вярващи, 
които искат да ходят на църква, в която Словото 
никога няма да ги изобличава. Църква където 
пастира избира само насърчителните текстове 
и с тях храни душата ми.  
Пази сърцето си от самодоволство. Опасно е! 

Ако аз искам да се покланям в послушание 
на Бога, тогава знаейки Неговите заповеди, аз 
ще обърна тези заповеди в действия, защото 
това е истинското поклонение. На мен може 
гърбица да ми излезе, поради това да превивам 
гръб в поклонение на Бога, но ако сърцето ми 
не се прекланя с поклонение, няма полза от 
моята гърбица. Някога Словото ще ме насърчи, 
друг път то ще ме изобличи. Важното е аз 
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винаги да изпитвам преклонение пред Бога в 
когото вярвам. 

 
Послушанието/подчинението не са думи 

които се ползват с много уважение днес. Днес 
говорим за свобода, за гордост, за права.  

Шотландския богослов Питър Тейлър 
Форсит е казал: „Първо задължение на всяка 
душа не е да намери свобода, а да открие своя 
Господар!” 

Ти може книга да напишеш за 
послушанието, може да го изучаваш и да знаеш 
всичко за него, но една стъпка на послушание, е 
много по-ценна отколкото години прекарани в 
изучаването му.   

Словото казва доста недвусмислено: 
1 Царе 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.  

А Павел казва: 
Римл. 6:16  Не знаете ли, че комуто предавате себе си като 

послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, 
било на греха, който докарва смърт, или на 
послушанието, което докарва правда?  

 И така сърцето в което има чувство, 
наклонност и копнеж към послушание спрямо 
Бога, е сърцето което правилно се покланя на 
Бога. Открил ли си своя Господар? Как се казва 
той? 

 
2- Подхождане със Смирение- 5-9ст. 
Послушанието има брат близнак, който се 

нарича Смирение. Те двамата трябва да са 
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заедно, защото Послушанието когато е само, 
може лесно да бъде победено от един силен 
враг на име Гордост. Тя може да бъде 
побеждавана само от Смирението.   
Втор.26:5  А ти да проговориш, казвайки пред Господа твоя 

Бог: Праотец ми, когато беше скитник сириец(чергар от 
Арам-(ББД 2000) или Сирииски бежанец(оригинал според Стронг)), 
слезе в Египет, гдето престоя, на брой малко човеци , а 
там стана народ голям, силен и многочислен.  26:6  Но 
египтяните се отнасяха зле с нас и ни притесниха, и ни 
натовариха с тежка работа;  26:7  а като извикахме към 
Господа Бога на бащите ни, Господ послуша гласа ни и 
погледна на унижението ни, труда ни и угнетението ни.  
26:8  Господ ни изведе из Египет със силна ръка, с 
издигната мишца, с голям ужас, със знамения и с чудеса; 
26:9  и ни е въвел в това място, и ни е дал тая земя, земя 
гдето текат мляко и мед.  

Този текст показва на Еврейския 
поклонник, както и на мен новородения вярващ 
от 21 век, че ние (както онези от древността, 
така и аз от съвремието) трябва да не 
забравяме от къде идваме. Не казвам да 
живеем с миналото си и да се осъждаме и да се 
съжаляваме и окайваме заради него, но 
идвайки да се поклоним на Твореца да си 
спомним от къде сме изведени, за да можем д 
оценим правилно спасението и избавлението 
си.  

А) Опасното Съвременно Мислене  
Ти може да ми кажеш: Аз в Христос съм 

осветен и няма защо да си спомням миналото и 
да се връщам към времето на мизерията! Прав 
си! Но пази се тогава, защото границата между 
това мислене и гордостта е незабележима. А 
има ли гордост в теб, дори тя да е основана на 
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онова което имаш в Христос, тогава не си 
угоден на Бога. Само ще ви напомня историята 
на фарисея и бирника в храма. Бог мрази 
гордост, дори когато е основана на дарби и 
способности дадени на вярващия от Него.  
Яков 4:6  Но Той дава една голяма благодат; затова казва: 

"Бог на горделивите се противи, а на смирените 
дава благодат".  

Исая 57:15  Защото така казва Всевишният и 
Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е 
Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с 
онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да 
съживявам духа на смирените, И да съживявам 
сърцето на съкрушилите се,  

Аз може да съм поставен с Христос от 
дясно на Отец, но това не трябва да ме 
възгордява. Напротив, колкото по-високо ме 
издига Бог в Исус, толкова по-смирен трябва да 
ставам аз. Гордостта отвращава Бога. 

 
Б) Минало и Настояще  
Ако забравям миналото, няма да разбирам 

настоящето! Никога не трябва да забравям, че 
съм бил роб определен за вечна гибел, но 
избавен и спасен, определен от Бога за вечен 
живот и то не какъв да е, а живот на 
Син/Дъщеря на Бога. Бог със любов ме е 
окъпал и очистил, спасил и освободил от 
осъждение. Както това, така и всичко останало, 
е плод и резултата на Неговата любов и грижа 
към мен. Всичко е плод на Неговата БЛАГОДАТ: 
1Кoр 15:10  Но с Божията благодат съм каквото съм; и 

дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но 
трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но 
Божията благодат, която беше с мене.  
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В) Гордостта е арогантност.  
Гордостта погубва. Гордостта не е за 

Християни! Гордостта и глупостта са сестри! 
Притчи 12:15  Пътят на безумния е прав в неговите очи, А 

който е мъдър, той слуша съвети.  

 
Пр.Два кораба се сблъскали и потънали в 

Черно море през 1986 г. Разследващите 
причината за сблъсъка и жертвите , открили че 
причината за нещастието е гордостта на 
капитаните. Те знаели че курсовете им се 
пресичат, но никой от тях не искал да се смири 
и да изчака другия. Те решили, че другия е по-
нишестоящ и трябва той да изчака. Резултата е 
потъването на две големи кораба и смъртта на 
стотици пасажери и моряци.  

Ане. Един пастир обвил, че в неделя ще 
проповядва чудесна проповед на тема 
„Смирението”, но ще чака да се съберат повече 
хора и тогава ще я проповядва.  

Пр. Великият политик и оратор Уинстън 
Чърчъл бил веднъж запитан: Г-н Чърчъл, не ви 
ли ласкае, че винаги когато вие говорите от 
сцената, местата са препълнени с хора?  

- Да, доста ме ласкае - отговорил 
Чърчъл- но в такива случаи, аз винаги си мисля, 
че ако вместо за да изнасям реч, аз съм 
поканен на сцената за да бъде обезглавен, 
тогава мястото ще е двойно по-пълно с хора.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Бог търси послушни и смирени хора. 
Зная, че днес тези прозвища не се ценят в 
света, но за Бога те са безценни и вечни.  

Ако ти търсиш Бога за да намериш покой 
и смисъл на живота си, тогава това е 
подхода ти: В послушание приеми Христос 
за Спасител и Господар в живота ти. 
Повярвай в Него и Го покани да владее и 
контролира живота ти. Смири се! Признай 
греховете си и със съкрушено сърце ги 
изповядай пред Бога. Бог е готов да ти 
прости, не защото заслужаваш, а защото 
Исус е умрял за твоите грехове. Отец обича 
Исус и ако ти обичаш Отец, ти също ще 
обичаш Исус, а обичаш ли Исус, това 
означава, че ти вярваш в Него. И ако ти 
обичаш и вярваш в Исус, тогава Отец ти 
прощава с радост и ти можеш да се 
покланяш правилно на Бога.  

Ако ти търсиш Бога , за да можеш да Му 
се поклониш отново. Това е добре! Всяка 
неделя ти можеш да идваш тук в Неговото 
присъствие и в послушание да смиряваш 
сърцето си. Да искаш да бъдеш очистен, да 
бъдеш обновен, да бъдеш възстановен и 
изпълнен със Святия Божии Дух. Зареждай 
редово своите духовни батирии  

ІІ Летописи 7:14: „Ако людете Ми, които се наричат с 
Моето име, смирят себе си, та се помолят и потърсят лицето 
Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще 
послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята 
им”. 


