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1. УВОД- 

 „Проповедта на планината“  

-Новия Христов еталон за следване! 
-Новата редакция на Декалога(10 Божии 

заповеди) 
-Новия Християнски морал и етика 
Тази проповед, която Исус изнесе пред 

народа и се състои от 3 глави в това 
Евангелие, е обект на изследване и търсене, 
вече 2000 години.  

 Текста който прочетохме е в средната 
част на проповедта. Той ни обръща 
внимание на важно и значимо, за живота на 
всеки обстоятелство. 

Как да го илюстрирам? 
Изкуството има скрита тайна. То може да 

ни представя едно нещо, а с подсъзнанието 
си ние да възприемаме друго нещо. Можеш 
да слушаш музика, и тя да ти въздейства или 
блоготворно, или деградивно или дори 
убийствено.  

Може, да гледаш картина и тя ти 
въздейства или възвишаващо или 
потискащо! Единия гледа и вижда едно, а 
другия друго. Ето примери: 

(СЛ 2)- Какво виждаш? Борба  или 
красота? 

(СЛ 3)- Какво виждаш? Пейзаж или 
напреднала възраст? 

(СЛ 4)- Какво виждаш? Три или Четири 
греди? 
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(СЛ 5)- Какво виждаш? Природа или 
младеж? 

(СЛ 6)- Какво виждаш? Старица или 
момиче! 

(СЛ 7) Носи се слух, че известните 
художници, така оставяли тайни послания 
или закодирали информация, която може да 
се види, само от наблюдателния, 
прозорливия, търсещия друга гледна точка.  

За нещо подобно ни говори Исус в тази 
част на проповедта на планината. Той казва: 

Живота има своя първосигнална част и 
втора дълбока част. Първосигналната е 
видимата, физическата, материалната. 
Дълбоката е духовната, вечната . Нещо като 
гоблен. Ако го гледаш отзад, какво ще 
видиш? 

(СЛ 8)ще видиш множество цветни 
кончета, които са преплетени и не дават 
никаква информация. Хаос! Плетеница! 

Ако обаче го обърнем обратно и 
погледнем отпред …!? 

(СЛ 9) тогава ще видим … онова, което 
Автора е искал да изработи и покаже! 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Три пъти в този прочетен текст се повтаря 
една фраза. Ако сме я пропуснали първия 
път(25ст), то втория(31ст) или третия(34ст) път 
тя да ни впечатли. Коя е тя? Можете ли да я 
откриете? 

(СЛ 10) А) Не се безпокойте! 
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Нищо ново! Исус често насърчава своите да 
не се безпокоят, да не се боят, да не се 
обезсърчават. 

(СЛ 11) Виждаме Го да спи посред бурята. 

Събужда се и успокоява и бурята и учениците 
си. 

(СЛ 12) Виждаме Го как гледа учениците си 

да се мъчат с мрежите, да се ядосват, че няма 
улов и Той ги успокоява: Хвърлете от другата 
страна! 

(СЛ 13) Виждаме Го да върви по водата, а 

учениците са уплашени до смърт. Той им 
извиква: Аз съм, не бойте се! 

В този свят на зло, стряскащи изненади, 
несигурност, плашещи събития, Исус стои и ни 
казва: Не СЕ БЕЗПОКОЙТЕ! 

Когато Исус повтаря това насърчение, Той не 
само говори празни приказки, защото няма 
какво да каже. 

Ние често правим така: 
Детето плаче, защото му е счупена играчката 

и ние му казваме: Не плачи! То спира и чака да 
чуе, дали ще му дадем причина да не плаче. 

Човек е изгубил близък и плаче в горест. Ние 
отиваме и понеже, не знаем, какво да кажем, 
глупаво шепнем: Не плачи! Не плачи! И никога 
не можем да му дадем причина, защо да не 
плаче! 

(СЛ 14) Исус не е така. Ние добре знаем, че 

когато Исус ти казва: Не плачи! Той има нещо 
хубаво предвид . Когато Той казва: Не се 
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безпокой!  На уплашените слуги, на сватбата в 
Кана, Той вече знае, защо! Защото Бог е там и 
може да превърне водата в най-марково вино. 

Когато Исус ни казва: НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ! 
Той иска да основе спокойствието ни, не на 
друго, а на самия Небесен Баща! 

Когато бедствията дойдат, ние виждаме, че 
хората в света, веднага повдигат вечния 

въпрос: Къде е Бог? 

Няма нищо лошо, когато невярващите в 
Него, питат. Проблема, е когато онези, които 
викат високо и спорят казвайки: Има Бог! 
Вярвайте в Него! , сега в бедите и опасностите, 
започват те да говорят и да се държат, така 
сякаш и те питат: Къде е Бог? 

Някой може да ме апострофира: Исус е с нас, 
ама Бог не Го виждаме!  Исус каза на Филип и 
на учениците: Който е видял, Мене, … видял е 
Отца! 

Нека никога да не забравяме: Бог е с нас и в 
добрите и в лошите дни! 

Бог е с нас и в светлина и в тъмнина! 
Бог е Бог на хълмите и на долините! 
Бог владее и над спокойните и над бурните 

вълни! 
Бог дава и болест и здраве! 
Бог е с нас, когато печелим добре и когато 

парите не стигат! 
Бог е богат, независимо дали борсата покачва 
или сваля цената на златото! 

Бог чува и когато плачем и когато се смеем! 
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(СЛ 15) ЗАТОВА НЕКА ДА КАЖА, ЧЕ 

ПРОБЛЕМА НЕ Е  В  БОГ И  НЕГОВОТО  

ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ, А  В  НАС  И  
НАШАТА ВЯРА ИЛИ НЕВЕРИЕ  СПРЯМО  
НЕГО. 

Живота е филм, в който сценариста е Бог, а 
не ние. Ние можем да предсказваме, да 
пророкуваме, да се правим на сценаристи, но 
колкото и да си велик в предсказването, знай, 
че крайната дума е на Бога и тя ще е различна 
от твоята.  

Затова един важен урок, за края на 
карантината: когато живота е добър или лош, 
към нас, нека да се научим, че главния 
сценарии е в ръцете на Бог. Затова ако живота 
е добър, радвай се и питай какво Бог иска от 
теб, в тази добра сцена. Когато е лош, Словото 
ни подсказва, че е дошло време да мислим и 
търсим, какво иска Бог да покаже на мен, на 
вярващите и на света в това време.  

 
До тук добре! Да не се безпокоим, ама аз 

искам да се безпокоя за нещо! Иначе, живота е 
скучен!  

Както вече казах, когато Исус иска от мен да 
пусна нещо, Той никога не ме оставя с празни 
шепи. Той винаги ми дава нещо друго, което да 
държа, но то е винаги много по-съществено и 
значимо, от това което здраво съм държал 
преди. И сега, за онези от които Той иска да не 
се безпокоят, Той им предлага нещо много по-
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съществено, за което си заслужава да се 
безпокоят. Какво е то? 

(СЛ 16)Б) Първо Търсете Неговото 

Царство и Неговата правда-33ст. 

Много е важно, да знаем какви са правилните 
приоритети в живота.  

(СЛ 17)Пр. Има една стара илюстрация за 

това. Ако вземем един буркан и първо сложим в 
него пясък, а след това се мъчим да вкараме в 
него по-едри камъни, това ще е много трудно, 
дори невъзможно. Защо? Защото пясъка ще е 
запълнил буркана. Затова първо трябва да се 
сложат приоритетните, важните, значимите 
неща в живота, и след това пясъка и праха сами 
ще влязат там. Така е и с нашия живот. Ако го 
запълним с незначителни неща, когато дойде 
време да сложим в него приоритетни и важни 
неща, там няма да има място. Затова Исус се 
заема да ни покаже кои са приоритетните и 
важни неща, за да ги имаме предвид и тях да 
сложим като първи в живота си. За тях да 
внимаваме и за тях да се грижим, преди да се 
грижим за всичко останало.  

Нека поясним някои принципи: 

(СЛ 18)Принцип 1: Нека ти да управляваш 

материалното, а не то тебе!  
Нещата които търсим и за които се безпокоим, 
разкриват безпогрешно нашите приоритети. 
Исус казва в предния 32 стих, че онези които не 
вярват в Бога, те и търсят и се безпокоят, да не 
изгубят яденето си, хубавите си дрехи, многото 
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си пари, натрупания имот и придобивки и ни 
предупреждава да не сме като тях. Затова по-
рано в главата Исус предупреждава, че сърцето 
на човека е там където е събрано съкровището 
му. Къде инвестираш? 

Тук някой ще ме пита? Това означава ли да 
не инвестирам в акции, в бизнес, в имоти. 
Означава ли да не се безпокоя за създаване 
на семейство, за образование и ред други? 
Означава ли да не съм на пазара и да не се 
интересувам как да боравя с онова, което Бог 
ми е дал? Означава ли да не се вълнувам от 
това как и в каква посока върви живота ми? 

Има една истина. Парите стоят при господаря 
си и бягат от онзи на когото са господари. Това 
означава, че ако Бог ми е дал средства, бизнес, 
имот и те са моя приоритет, те контролират 
живота ми и ангажират мислите ми денем и 
нощем, тогава аз съм обречен, да ги изгубя.  

Пр. Чух как един професионален 
счетоводител, споделя на друг, че възрастна 
жена, на която той водел счетоводството, 
имала половин милион и нямала наследници. 
Когато тя починала, той можел само с един свой 
подпис да вкара този половин милион в свои 
сметки, но не го направил, защото е вярващ. 
Защото парите не са негов господар. Затова той 
разпределил парите между благотворителни 
организации и домове за възрастни хора. 

А колкото до мечтите и въжделенията ти, за 

тези неща, Исус мъдро ни съветва: 
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Мат.6:27 „И кой от вас може, с грижа за себе 
си, да прибави един лакът към раста си?“ Бог 
обаче може да го направи. Какъв е извода 
тогава? Иди и сподели мечтите и очакванията 
си с Бог. Той знае, как да ти помогне! 

 

(СЛ 19)Принцип 2: Небесната банка е 

реална.  
Инвестирането в Божието Царство и Божият 

правда, не е „Пая-в-Рая“, нещо което никой не 
вижда и не знае. Нещо, ирационално, 
виртуално, неясно. Напротив, това са действия, 
които се отнасят до този живот и тази земя. Ние 
вършим дела на правда тук и сега, за да 
трупаме награда в небесата. 

Пр. Тези дни, някои хора жертваха от 
средствата си, за да можем да купим продукти и 
да зарадваме за празниците няколко стари, 
болни, слаби хора. Това е инвестиране в 
небето. Други жертваха от времето си и 
доброволно разнасяха по домовете тези 
дарове. Това е инвестиране в небето. Други 
напълниха колите си и донесоха продукти. 
Други работеха в опасните зони на болестта.  
Други пък купуваха продукти и снабдяваха 
възрастни хора, които са с самотни и с 
деменция. Изобщо, можем ли да видим, че 
времето в което все още сме, не е дадено за да 
живеем в страх, а за да ни бъде дадена 
възможност, да инвестираме в небето. Да 
съберем богатство на небесата(ст.20) 
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Времената на мор в национални и световни 
мащаби, винаги е било време в което, колкото 
по-тежък е мора за обществото, толкова повече 
се говори за Християнството и Християните, 
защото те първи започват да мислят за хората в 
опасност и нужда. Те са най-трезви и мъдри в 
такова време. 

И така съкровища се събират на небесата, 
като практикуваме Христовата любов към 
хората тук на земята, хората около нас - в 
нужда. 

И ако тези дни ти си събрал малко небесни 
съкровища, ми позволите да ти кажа, че има и  
небесни милиардери. Описани са в Евреи 10 
ЕВРЕИ 10:32-34  Припомняйте си още за първите 
дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма 

борба от страдания, 10:33  кога опозорявани с хули и 
оскръбления, кога пък като съучастници с тия, които 

страдаха така. 10:34  Защото вие не само състрадавахте 
с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте 
разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате 
по-добър и траен имот. 

Това са хората които не само са били готови 
да споделят богатството си с нуждаещи се, но 
са се разделили напълно със земните облаги и 
имот, и то с радост, заради Царството.  

 

(СЛ 20)Принцип 3: Как го правят? 

Стоиш и слушаш тези думи и си мислиш: 
Дано не ми се налага! Мислиш и още нещо: Ами 
ако се наложи? Ще мога ли и аз като тях, да 
не плача, да не си мисля, че това е краят, а да 
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се зарадвам, защото зная, че тази загуба, ме 
прави милиардер в небето? 

Нека помислим. Ако дойде време разделно, 
тогава когато да сме поставени пред дилемата: 

-не дали ще оцелея, аз, домът ми, бизнесът 
ми 

-не дали да дам за болните, застрашените, 
слабите 

-дори да не става въпрос и дали аз да се 
изложа на риск, за да могат други да имат шанс 

Когато става дума да се разделиш с всичко 
материлно, което притежаваш и да не можеш да 
разчиташ на нищо от онова което до сега си 
имал, защото става въпрос за избора: 

-да разчитам на себе си за бъдещето 
Или 
-да не мога да разчитам за нищо на себе си и 

своето, но аз и домът ми да имаме Христос и 
нищо друго, като единствена застраховка. 

Питам се: Ще мога ли да приема това и не 
само да не получа инфаркт, а напротив, да се 
зарадвам? 

Огтоварям: Ще можем, ако сега, когато 
нещата са спокойни и опасността не е толкова 
зловеща, аз често мисля за Христовата жертва 
на кръста. Тази жертва беше заради мен и беше 
100%. Христос ,не задържа нищо за Себе Си. 
Той жертва, слава, богатства, сила, възможност 
за лек изход, връзка с ангели, връзка с Отец, 
предимства на божественото си естество, … 

всичко. Няма нещо, което Той да не остави 
заради мен. Една песен казва: 
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ЗАРАДИ МЕН 

ОСТАВИ СЛАВАТА СИ В НЕБЕСА 

ЗАРАДИ МЕН 

ДОЙДЕ ДА СТРАДА ВЪВ СВЕТА 

ЗАРАДИ МЕН ИЗРЕЧЕ 

ВЕЧНИТЕ СИ СЛОВЕСА 

СПАСИТЕЛНА НАДЕЖДА 

ИМАМ ВЪВ ХРИСТА 

ПР. СЛАВА НА СПАСИТЕЛЯ! АЛИЛУЯ! /2 

ЗАРАДИ МЕН 

ПОНЕСЕ ХУЛИ И БИЧУВАНЕ 

ЗАРАДИ МЕНЕ 
ЧАШАТА НА СКРЪБ ИЗПИ 

НА КРЪВ ПОТТА МУ 

СЕ ПРЕВЪРНА В ГЕТСИМАНИЯ 

ЗАРАДИ МЕН 

НА КРЪСТ ПОСТРАДА И УМРЯ   

И помислете: От всичко от което Той се лиши 
доброволно, ние го получаваме незаслужено! 
Ако си припомняме често този факт, тогава 
няма да ни е трудно и ние да се лишим, заради 
Него от земни облаги и богатства. Любовта е 
готова на всичко, ако я има и ако е истинска!   

(СЛ 21)В) Търсете, но не се 

безпокойте(страхувайте, 

паникьосвайте)! 
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И сега едно последно нещо, за онези които 
тази проповед разтревожи. За онези които се 
опасяват, че вярата им в Христос, може да 
постави пред тях дилеми, които може, да се 
окажат непреодолими.  

Вярата може да те доведе до трудни 
кръстопътища. Може да те изправи пред избор, 
който да не е приятен и лесен.  

Искам обаче да знаеш, че днес Бог, не ти 
поставя условието, което Исус постави на 
богатия младеж: Продай всичко което имаш, 
раздай на сиромасите и дойди и Ме следвай.  

Днес Исус ни предупреждава, с пандемията 
Коронавирус, че ние като вярващи, не трябва да 
изграждаме живота и сигурността си, на 
пясъчната основа на мателиалните богатства. 
Бог ни демонстрира, как един прилеп(или 
каквото и да е било там нещо), Бог може да го 
използва, за да разруши кулите на всеки бизнес 
и всяка икономика. И Той ще го прави, за всяка 
икономика, която изхвърля Бог и вяра от себе 
си. Всеки бизнес, който се гради на принципите 
на безбожието, ще колабира. Всяка икономика, 
строена на принципите на атеизъм, е 
предопределена. 

Пр. Някои от нас, са свидетели, как един 
строй (комунистическия), се градеше на 
основата на Християнски принципи, но без 
Христос. Резултата е … една голяма нула, 
колапс, падане на кулата. Днес Европа се 

опитва да прави същото. Само гледайте! 
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Исус не ни насърчава да оставим бизнеса, 
да не търсим добър и успешен живот. 
Забележете, че Той каза:  

Първо: Не се безпокойте! Не се безпокойте, 
за материалните неща! Не се плашете, че може 
да ги изгубите, че няма да успеете, че не вървят 
така както ви се иска. Не треперете за това 
какво ще стане утре! 

Второ: Безпокойте се, ако дните ви минават, 
без да търсите Божието царство. Затова 
поставете търсенето на Божието Царство, на 
първо място и тогава Бог ще ви съдейства, 
когато търсите материалните неща.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Всичко опира до правилното 
приоритизиране на духовните и 
материалните неща. Живота е една картина в 
която Автора е поставил две значения. 
Едното е материалното и то е маловажно, 
затова Той го е поставил да се вижда лесно. 
Другото е Вечното и Важното и то е скрито, 
но Автора иска да го видят и оценят, само 
онези, които искат и търсят духовното, като 
приоритетно.   

Християнино, словото днес ни призовава, 
добре да осмислим, думите на Исус: 

Maт 6:33  Но първо търсете Неговото царство и 
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.   

Кое е първично и кое вторично за теб? 
Виждаш ли скритата картина на 

Художника, рисуващ твоя живот? 


