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1. УВОД- 

Смирение чрез покорство.  
Ако Стария Завет, беше демонстрация на 

мъжка сила и грубост, налагане на правила и 
закони със сила, унищожаване на 
непокорните и силово насаждане на 
Божествения възглед за правилно живеене 
на Християнството: 

 
Първите стъпки по които Исус ни води 

са стъпките на ПОКОРСТВОТО. Първите 
стъпки в пътя на Християнството са : 

1- Отричане от нашата сила. 
21 век е времето на заможните и 

имащите пари и власт. Ако се домогне някой 
до пари или власт,  това го прави да има 
самочувствие и да се счита силен и можещ. 

Исус беше силен и можещ с Космически 
капацитет. Въпреки това Той не се поколеба 
да се лиши от своята сила и да се остави да 
изпадне в позиция, да бъде зависим, да 
бъде безсилен, да бъде безпомощен: 
 Филип. 2:7  но се отказва всичко, като взе на Себе Си образ 

на слуга и стана подобен на човеците;  2:8  и, като се 
намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен 
до смърт, даже смърт на кръст.  

 
2- Разчитане и зависимост от Бога. 
Отдавна не съм чувал за такива хора. 

Такива които да не разчитат на парите, а 
само на Божията провизия. Такива които да 
не изкупуват духовното си безразличие и 
безделие с пари.  
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„Боже аз ще давам пари за мисионери, 
защото не ми се става мисионер. 

Пр.Някои от вас знаят историята на моят 
баща, който вече пълнолетен, си търси 
работа. Баща му е пастир и той усеща, че 
трябва да има нещо което да го свързва с 
Пастируването. Да стане пастир обаче 
усеща, че не е лъжица за неговата уста, 
защото има проблем с говоренето и това е 
сериозна пречка.  Тогава решава: Ще работи 
добра и високо платена работа и ще дава 
една заплата за пастир. Бог вижда това и 
казва: Не , ти ще бъдеш на страната на 
чакащия, някой да ти даде пастирската 
заплата. Оправя говора му и го прави 
пастир. 

Днес има много хора, които могат да 
поемат трудния път, но предпочитат лесния. 
Предпочитат те да дават парите, а не те да 
чакат някой да им даде. 

Да разчиташ на Божията провизия за 
живота ти, е урок, който съм учил от 
детинство и не смея да твърдя, че съм го 
научил. 

3- Подчинение на правила. 
Бог понякога поставя правила пред нас. 

Вярващия трябва добре да прецени, за да 
разбере, дали правилата са от Бога. 
Понякога тези правила не ни допадат. Друг 
път ни объркват тотално плановете. Друг 
път сякаш дори вървят срещу нас. Бог обаче 
очаква от нас да се научим да се 
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подчиняваме на правилата. Защо? Защото 
там се пречупва нашата гордост.  Можем да 
запомним думите на Исус, като мото в 
борбата срещу гордостта ни: 

„Остави сега, защото така е прилично, 
да изпълним всичко което е право!” 

Бог поставя правила, понякога за да ти 
покаже неща, които иначе няма да можеш да 
видиш, научиш и опиташ. Подчинявай се. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

4-Четвърти километричен камък по 

отсечката на Покорството: Готовност да 

приемаме Божията препоръка 

(респективно ЛЮБОВ)- Мат.3:16-17 

       Maт 3:16  И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; 
и, ето, отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че 
слиза като гълъб и се спускаше на Него;  3:17  и ето глас от 
небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в 
Когото е Моето благоволение.  

Да бъдеш приет и препоръчан от Бога. Исус 
очакваше тази препоръка. Йоан се опита да Го 
препоръча и Исус можеше да приеме, неговата 
препоръка. Можеше да се вслуша в гласа на 
този доказан Божии пратеник, но Исус не тръгна 
в тази посока. Той имаше нужда от Божията 
препоръка.  

Знаете ли, затова често повтарям: Преди 
да започнеш нещо важно в живота си- остър 
завой, трудно решение, драматична промяна, 
ново начало, и каквото и да било друго, започни 
го с усърдна молитва, пост и очакване на 
Божията препоръка. Ако Бог те препоръча или 
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ти препоръча посока и път, това е сигнал за 
Неговата любов и благоволение към теб.  

Пр. Когато дойде време да излезем от 
читалище „Ив.Вазов”, Бог промисли за 
средствата и в разговорите с хората натоварени 
да търсят имот за нас, пред мен бяха 
представени три възможности за строеж на 
бъдеща Баптистка църква. Три хубави 
централни места. Моето виждане е че мястото 
на църквата е в центъра на населеното място. 
Центъра на града или центъра на квартала 
който ще обслужва. Големи въпрос пред който 
бях изправен беше: Кое място е по Божията 
воля? И трите имаха положителни и 
отрицателни елементи, но мен ме 
интересуваше кое е мястото от Бог за нас. Имах 
три дни да взема решение. Попитах 
Ръководството на църквата! Отг. Ти решавай!, 
но аз не исках да решавам. Можех да обикалям 
местата и да търся подводни камъни, които да 
ме ориентират в решението ми. Но аз от опит 
знаех: Пост и молитва са адекватните действия. 
Три дни без храна и без вода, в молитва и 
чакане да чуя Божия глас.  

„Боже моля те дай ми знак, към кое място е 
твоето благоволение. Къде искаш да бъде 
построена бъдещата Баптистка църква? Аз не 
искам да взимам решение, отнеми тази 
отговорност от моите рамене. Не искам един 
ден да се виня, че не съм търсил Твоето 
мнение!” 
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Отговора дойде в края на третия ден от 
поста.  Едно телефонно обаждане, което дори 
не дочаках да изслушам до края. В него чух 
само  „Сливница 98”. От тогава до днес, аз 
имам вътрешен мир. Нещата не се случваха 
лесно и имаше много проблеми след това. Ще 
си призная, че съм имал и моменти в които съм 
се питал, дали правилно съм чул!? Но Бог, не 
оспорва решенията си. Слава на Неговото име!  

Нека се научим да разчитаме на Божията 
препоръка, защото тя е знака на Неговата 
любов и благоволение към нас.  

Да дадеш възможност на някой друг да ти 
посочи пътя, не е мъжка характеристика. 
Мъжете когато се изгубят пътя, нямат навик да 
питат кой е правилния път. Те обичат да търсят, 
да се ядосват, да сгрешат, но не и да попитат.  

Да попиташ Бога, означава да приемеш 
Неговата любов и да признаеш, че ти също Го 
обичаш. Искам да кажа на всички мъже, че 
приемането  и показването на любов, не е 
много мъжко поведение, напротив по 
характерно е за жените. Да плачеш от любов, 
към Този който даде всичко за да те спаси, не е 
нещо, което мъжете искат да правят, но аз 
искам да те насърча, ако днес ти си готов да 
рониш сълзи отношение към Бога, в което 
сърцето ти се топи от разбиране и приемане на 
тази любов, ти не си далеко от времето, когато 
Бог ще ти даде възможност, да покажеш 
мъжественост в пълнота.  
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Пр. Обичам да пътувам. Когато съм сам в 
колата, понякога слушам проповеди на пастори, 
на които симпатизирам. Друг път(най-вече при 
зазоряване) слушам музика и гледам небето. 
Небето на зазоряване е възхитително. Тогава 
разговарям с Бог, докато карам и Му благодаря, 
че заради мен Той се е постарал да нарисува 
прекрасна небесна картина, с която да ми каже: 
„Добро утро синко! Поздравявам те с новия ден, 
който направих за теб! Искам да ти кажа, че 
много те обичам и не си забравен!”  

Тогава внимавам много, защото очите ми 
се замрежват от сълзи. Дори съм спирал, за да 
се очисти погледа ми и да виждам пътя напред.  

 
Но моля обършете сълзите, защото това, 

че Бог те обича, не означава, че Той няма да те 
тества, за да види дали сълзите ти са моментни 
или автентични/сърдечни. Така стана и с Исус, 
защото веднага щом Бог декларира своята 
любов към Исус в последните стихове на 3:16-
17, в първите стихове на 4 гл. четем нещо 
стряскащо:  

 

5-Пети километричен камък по 

отсечката на Покорството: Влизане в 

битка от позиция на слабост- Мат.4:1-2 

Maт. 4:1  Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да 
бъде изкушаван от дявола.  4:2  И след като пости 
четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.  
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Бог казва на Сина си: Обичам те! И в 
следващия момент Го хвърля в битка с най-
големия Му враг – Дявола.  

Сигурно има важен урок за нас тук! Точно 
когато се чувстваш поласкан и покрит от 
нежната любов на Татко, Той те хвърля в 
зоната на Врага ти. Вместо да те люлее и да ти 
пее приспивна песен, Той те дава на лъвовете. 
Защо? 

Някой мъже може да потриват ръце, 
защото враг означава битка и това е работа за 
мъже, но не бързайте. 

Бог ти казва, че те обича и те праща на 
война. Защо? За да мериш сили с враг или  … 

Много е важно тук да изследваме, какво 
прави Исус. Логичното човешко поведение, ще е 
нещо подобно на артиста Силвестър Сталоун от 
филма „Роки”. Започни веднага да заякваш.  
Роки пиеше сурови яйца, бягаше до 
припадък,правеше лицеви опори с една ръка, 
тренираше в кланицата с кравешки труповете и 
какво ли още не, само за да заякне, за да може 
да победи врагът си.  

Христос отиваше на битка с най-опасния 
враг на човечеството. Подготовката за тази 
битка трая 40 дни в пустинни условия. В какво 
се състоеше тренировката му: без храна, с 
малко вода, безмилостно слънце, липса на 
всякакви контакти, самота, без удобства и 
комфорт.  Що за тренировка. Та Той съзнателно 
се изтормозваше и изцеждаше и последните 
сили от тялото си! 
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И така денят на битката идва. Исус е в края 
на физическите си, но не и на духовните си 
сили. Тогава е изведен на ринга, за да се бие. В 
единия ъгъл е Исус, едва държащ се на краката 
си, а в другия е Дявола, задоволен и охранен. 
Световен шампион. Той е решен с три удара да 
порази Исус. Засилва се и нанася първия: 

-физическата необходимост. Изкушението 
на желанието.  Ние сме готови на всичко, само 
и само телата ни да са нахранени, облечени, 
здрави. Спомнете си, колко пъти на ден 
повтаряме: Само да съм здрав! Само да съм 
здрав! Гладния, си мисли, само за ядене. Голия, 
за дрехи. Бедния, за пари. Болния, за здраве. И 
всичко това е за да задоволим тялото.  

Исус отбива този удар със … отговор за 
това, че за да живее човек, има нужда и от 
Божие Слово, не само от хляб. 

-втория удар е свързан с изкушението на  
доверието спрямо Божието Слово. Дявола иска 
да използва първия отговор на Исус, и с него да 
Го атакува. Писано е … добре! Тогава действай 
според Словото!  Изпитай Бога, да видиш дали 
ще е верен на обещанието си? Скочи, да видим 
дали ще те избави.  

Сатана обаче извади цитира, като извади 
текста от контекста на Словото. Исус веднага 
вкара текста в контекста на словото и така отби 
удара. 

-Третия финален удар, беше свързан с 
изкушението на компромиса. Да дадеш малко 
но важно, за да получиш много но маловажно. 
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Да дадеш нещо вечно, за да получиш нещо 
временно. Поклони ми се, и светът ще е твой. 
Исус отклонява удара, като използва Словото и 
отговаря с удар: Махни се Сатано!  

 
Братко и сестро, усещате ли че, Сатана 

успява да ви вкара в мелницата на изкушенията 
си. Изкушава те с комфорт и удобства?! 
Изкушава те със съмнения в Божията вярност, 
любов и истина спрямо теб!? Изкушава те с 
привлекателни позиции, имоти и власт!? Ако се 
чувстваш изкушаван, тогава оттегли се насаме 
със Словото. Молитва и пост, ще заякчат 
душата ти и ще видиш победа. В Словото има 
отговор за всеки житейски въпрос. То е 
сфетофар за всяко твое кръстовище. Не 
разчитай на своя сила, знание, опит, интелект. 
Вземи от Бога тези неща и бъди сигурен, че не 
си сгрешил. Слово, молитва и пост, са най-
бързото разрешение и изход за нас.   

 

6-Шести километричен камък по 

отсечката на Покорството : Събиране 

на отбор 

Още в четвъртата глава, след като е 
приключил с Дявола, Исус се впуска да събере 
отбор от хора които да са близо до него. Да 
бъдат онзи кръг от хора с които да общува и да 
споделя. При жените това не е проблем, но 
мъжете обикновено стоят единаци. Исус не 
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искаше да играе солова игра. Той имаше нужда 
от отбор и затова: 
       Maт 4:18  И като ходеше край галилейското езеро, видя 

двама братя, Симона наречен Петър и брат му Андрея, че 
хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.  4:19  И 
казва им: Дойдете след Мене, и Аз ще ви направя 
ловци на човеци.  4:20  И те веднага оставиха мрежите 
и отидоха след Него.  4:21  И като отмина от там, видя 
други двама братя, Якова Заведеев и брат му Йоана, че 
кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги 
повика. 4:22  И те на часа оставиха ладията и баща си, и 
отидоха след Него. 

Защо ли? Знаете ли, в природата има един 
закон на джунглата. Лъвът може да нападне 
стадото, но почти никога не се врязва за да 
атакува жертва от стадото. Той напада, за да 
отдели или намери онези които не са годни за 
стадо или са се отклонили от него. Единаците 
са винаги по-лесна и по-уязвима плячка.  

Затова църковната практика показва, че 
домашните групи са добър начин за безопасно 
съществуване на вярващите. Освен това 
образуването на различни групи по интереси, 
също може да бъде добра практика. 

Чуйте речника на Петър! Не е ли 
показателен: 
1Пeт. 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, 

като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.  

Важно е да ни си сам. Важно е да си с 
вярващи. Важно е да търсиш тази връзка. 
Намерил ли си хората на които да се довериш. 
Намерил ли си хората, които не да обсъждат, 
критикуват или клюкарстват с теб, а които да ти 
действат изграждащо. Които не да те 
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отдалечават от църква и общението там, а да 
те насърчават да бъдеш там.  

Напоследък има една тенденция, която се 
подкрепя от някои вярващи, че църквата е 
отживелица. Че скоро църквите в сегашния им 
вид ще изчезнат  и църквата ще продължи да 
съществува в домашен вид. Дълбоко се 
съмнявам в това твърдение. Църквата Христова 
е основана и благословена, под форма на 
събрание на вярващи. Храма беше построен за 
да бъде място към което вярващите да гледат с 
надежда и вяра, че там се срещат по специален 
начин с Бога. Изрил празнуваше всеки в домът 
си и с приятели, но дойдеше ли съботата, те 
отиваха в храма- в общото събрание.  Църквата 
е нещо като национална идентичност. Който не 
уважава църквата, не може да уважава и Бога.  

Мисля, че и мъжките групи в църквата са от 
значение. В тях мъжете могат да споделят и да 
се чувстват мъже. Исус допускаше жените, Той 
благославяше децата, но когато дойде време да 
ги изпрати за да се занимават с изгонване на 
бесове, да изцеляват и помагат на немощните, 
Той повика дванадесетте мъже(Мат.10:1-5). 

Пътя на покорството, е един вид подготовка 
за трудния и стръмен път на силата и 
мъжеството. Този път също не се 
характеризира със солови изпълнения. В него е 
важно да си обиколен със сериозни, 
здравомислещи и духовни хора- мъже или 
жени. Затова е много важно с какъв екип 
вървиш. Кого си избрал да върви пред теб и 
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кого- след теб. Дали са духовни хора или са 
само веселяци, които ще ти създадат 
настроение, но няма да те вдигнат ако паднеш. 
Които ще ти казват, кой какъв вярващ е, но ти 
когато залитнеш, ще търсят кого да обвинят за 
твоето залитане.    

Какъв е отборът с който вървиш към 
трудната част на твоето духовно пътуване? 

 

7- Седми километричен камък в 

отсечката на Покорството-Градене на 

правилна основа-Проповедта на 

покорството- Мат.5-7 гл. 

Следващите три глави са известни като 
„Проповедта на планината”.  

Дейвид Мъроу предполага, че тази 
проповед, щеше да е добре да се нарича 
„Проповедта на Покорството”. И е прав. Чуйте 
само: 

„Блажени нищите по дух! 
Блажени скърбящите 
Блаженни милостивите, миротворците, 

хулените заради Мене. 
Чули че е казано, не убивай, а Аз ви казвам, че 
само ако се гневите, се излагате на пъкъла. 
Примири се с брата си. Ако те ударят по 
дясната буза, предложи им и другата. Ако 
искат да ти вземат ризата, остави им и 
пуловера. Обичайте неприятелите си. Давай 
милостиня, без да казваш на никой. Моли се 
тайно, и когато постите гледайте никой да 
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не разбере. Не се грижете какво ще ядете или 
какво ще облечете. Не съдете, и правете на 
другите онова което искате те да правят на 
вас.”  

Какъв набор от съвети?! Слабост и 
пасивност. Исус призовава към тотално 
покорство. Исус в този момент сякаш се 
подиграваше на тези млади и буйни мъже. Той 
искаше от тях да са меки и да поддават при 
натиск. Какво е това? Откровението идва в края 
на проповедта. Там Исус обяснява:  
  Maт 7:24  И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги 

изпълнява, ще се уприличи на разумен човек, който е 
построил къщата си на канара;  7:25  и заваля дъждът, 
придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се 
върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на 
канара. 7:26  И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги 
изпълнява, ще се уприличи на неразумен човек, който 
построи къщата си на пясък;  7:27  и заваля дъждът, 
придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се 
върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.  

Който построи къщата си на основата на 
покорството и смирението, … чуйте… когато 
дойдат бурите, дъжда и вятъра, къщата му ще 
устои. Не е важно само да постоиш къщата, 
основното е тя да устои.  

Пр.На няколко пъти попадам на едно 
състезание за готвачи. Там им дават продукти и 
искат те да сготвят определено блюдо. 
Проблема на готвачите е, че не всичко с което 
разполагат е правилната и подходяща съставка. 
Те трябва да изберат какво да сложат за да 
постигнат най-добър вкус. Блюдото може да и 
изглежда много добро и естетически подредено, 
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но най-важния момент е когато журито отхапе и 
преглътне, какво ще каже.  

Искам да кажа на всички ви. Християнския 
живот на смирение и послушание, не е всичко в 
нашия път към вечността. Христос няма за цел 
да ни превърне в меки, безлични,  изтривалки, 
които губят всяка битка и освен да плачат друго 
не знаят и не са научени.  

 Нашата цел е да живеем живот на 
покорство, без да се предаваме. Покорството е 
само част от цялата истина за нас. Когато 
хората ни познават добре, те не трябва да 
мислят за нас, като за предали се, 
безгръбначни, готови да наведат глава пред 
всичко и пред всеки.  

Словото ни казва, че в живота има:  
Eкл. 3:4  Време за плачене, и време за смеене; Време за 

жалеене, и време за ликуване;  3:5  Време за разхвърляне 
камъни, и време за събиране камъни; Време за 
прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;  3:6  
Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, 
и време за хвърляне;  3:7  Време за раздиране, и време за 
шиене; Време за мълчание, и време за говорене;  3:8  
Време за обичане, и време за мразене; Време за война, и 
време за мир.  

Пътя на Християнина не свършва с 
построената къща. Той продължава през 
бурите, вълните и ветровете, в които къщата ти 
трябва да издържи. Тя ще издържи ,ако си 
строил на канарата на Покорството и 
смирението.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ние  завършваме с пътя на покорството, 
защото Християнството не е само 
Покорство. Християнството има и друга –
силна страна. Ако си любопитен да я видиш, 
бъди тук следващата неделя. Но помни, че 
нашия път и къщата която ще издържи на 
бурите се започва и строи с: 

1- Отричане от нашата сила. 

2- Разчитане и зависимост от Бога. 

3- Подчинение на правила. 

4- Приемане на Божията препоръка 

(респективно ЛЮБОВ)- Мат.3:16-17 

5- Влизане в битка от позиция на 

физическа слабост- Мат.4:1-2 

6- Събиране в отбор 

7- Градене на правилна основа- 

Проповедта на покорството- Мат.5-

7 гл. 

 

 


