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1. УВОД- 

Последните три недели, не съм 
проповядвал и причината за това беше едно 
мое участие в конференция която се състоя 
в Германия, в Елстал- градче близо до 
Берлин. Конференцията беше организирана 
от Европейската Баптистка Семинария. 
Домакин беше Немската Баптистка 
семинария. Темата на конференцията, беше 
„Ефекта на Реформацията върху Европа и 
света и обратното.” Темата е огромна и може 
много да се говори.  

Ние можем с просто око да видим, че 
Реформацията оказва голямо значение 
върху живота в Европа. Тя силно промени 
мисленето, морала и действията на хората 
на хората живеещи в Западна Европа през 
17-19 век. Тя –Реформацията, съответно 
оказва динамично влияние върху 
икономиката и развитието на обществото в 
тази част на Европа, което е видно и до днес. 
Тя влияе и върху политическите разделения 
на континента във времето и до днес.   

Има много уроци които ние можем да 
научим от Лютер и Реформацията, но днес 
аз искам да спра вниманието ви върху един 
от тях.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Лютер и реформаторите преоткриват и 
наблягат на една важна истина за всеки 
християнин. Тя може да се формулира по 
следния начин: 
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Словото Божие идва при нас във формата 
на Книга.  

С други думи, бидейки част от 
Реформацията, ние трябва да приемем или 
отхвърлим едно твърдение: 

Бог запазва опитността на спасението и 
святостта от поколение към поколение, чрез 
Откровението на написаната Книга. Словото на 
Бога идва до ума и сърцето на човека, чрез 
текста на написаното Слово. 

Защо е било важно това преоткриване от 
страна на Лютер? 

Един от неговите върховни опоненти 
Силвестър Приерас- доминикански монах  пише 
в отговор на Лютеровите 95 тезиса, които той 
забива на вратите на църквата (която имах 
удоволствието да видя във Витинберг): 

Онзи който не приема доктрината на 
Римската Църква и Римския понтиф(проилиза 
от Понтифекс- рим. „строители на мостове”), 
като безпогрешно правило на вяра, от където и 
Светите Писания получават сила и авторитет, 
той е еретик. 

Според това виждане, Църквата и Папата, 
са причина Словото Божие да има и сила и 
авторитет, а Книгата е вторично значение. 

Това което Лютер обръща на 180 градуса е, 
че той измества другите авторитети и поставя 
подчинението на Писанията като приоритетно, 
като измества човешките авторитети. С други 
думи, спасението, освещението и авторитета на 
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Словото Божие идват до нас, чрез Книга. Това е 
изключително значимо.  

В коментара на Лютер върху Пс.119, той 
пише:”В псалма си Давид винаги казва, че ще 
говори, мисли, слуша, чете, ден и нощ-
постоянно, нищо друго, но Божието Слово и 
Заповеди. Защото Бог иска да ти даде Своя 
Дух, единствено чрез външното Слово.” 

Израза „външно Слово” или „страничното 
Слово”, набляга на факта, че Словото Божие е 
извън нас и затова не може да се повлияе от 
нас. Затова остава непроменено. Слово което 
не се влияе нито от църковната йерархия, нито 
от фанатичен екстаз. То е извън нас, както е и 
Бог. Това е Книга, която можеш да вземе или 
оставиш, приемеш или отхвърлиш, можеш да я 
обичаш или мразиш. Каквото и да е 
отношението ти към нея, тя остава 
непроменена и независима от теб, мен или от 
хора или от институции.  

 Затова днес моя призив към всеки от нас е: 
След като вече имаме примера на 

историята, която ни доказва, че правилното 
отношение към това „външно” и независимо от 
нас Божие Слово, може да промени живота ни и 
нас. Как? 

Ето една истина, която се състои от три 
стъпки. Три стъпки, които откриваме само в 
един стих на Псалм 119(Псалома на 
търпението) 
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Пр. Един пастир проповядвал и избрал за 
текст Пс. 119. Той го прочел бавно на църквата 
и когато свършил с прочита, казал на църквата: 

А сега братя и сестри, ще ви говоря за 
Християнското търпение! 

Аз ще ви спестя прочита на цели Псалом, 
но искам да чуем отново този 18 стих:  
Psa 119:18  Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в 

Твоя закон.  

Истината може да се формулира така с 
няколко думи: 

Божието Слово е критичен фактор, за 
богоугоден живот, който води към небето, но 
се живее тук на земята. Ние сами не можем 
да осъзнаем величието на Словото, без 
Божията помощ. И понеже се нуждаем от 
тази свръхестествена помощ, ние трябва да 
станем хора на постоянната молитва. 

И така нека видим тази три стъпки: 
 
1) Словото е задължително! Словото е 

задължително, ако искаш да живееш в 
святост. 

Интересуваш ли се от святостта? 
Спасението е важно и прекрасно нещо, но ти и 
аз не искаме да стоим на вратите на небесното 
царство. 

Пр. Църквата Ол Соулс във Лондон е 
централна англиканска църква. Някои от вас 
знаят, че ние сме партньори с тях. Някои от вас 
са ходили там. Някои от вас може да знаят, че 
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преди 22 години пастира и жена му свързаха 
живота си в тази църква. 

Но аз искам да ви разкажа за нещо друго: 
пред вратите на тази църква, винаги има 
клошари. Те спят там. Те просят там. Те са 
направили входа на църквата свой дом. Може 
да ги видите всеки ден там. Гледаме ги и ги 
съжаляваме. Те са там може би с години. Колко 
жалко е да си прекарал години на прага на 
Божия дом, и да погинеш поради, незнание, 
липса на интерес, мислене на дребно, 
нехайство или каквото и да е друго чувство или 
състояние.  

Много вярващи мислят, че най-важното е 
да си в църква. Спасен ли си, това е всичко. 
Другите екстри, които предлага познаването на 
Бога, не са ми интересни! Това е причина много 
християни, да не намират вярата интересна и тя 
да ги ангажира емоционално. Това е причината 
много вярващи, да се провалят редовно на 
тестовете на които Дявола ги подлага. Това е 
причината много вярващи, да се залисват много 
повече с житейските работи, отколкото с 
духовните. Липсата на стремеж към святост. Те 
казват: Спасението е за мен, святостта не ми 
трябва! 

Истината е, че ние затова имаме Словото 
Божие, за да можем с мъдростта от него и със 
силата и съдействието на Святия Дух, да 
растем в святост, в любов, в сила за да служим 
на Бога пълноценно. Виж какво казва по-рано 
Псалмиста: 
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 Пса. 119:11  В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти 
съгрешавам.  

Ако искаш да не питаш винаги някой да ти 
казва, кое е грях и кое, не е, тогава прилепвай 
сърцето си към Божието Слово. Ако искаш да 
очистиш греха от живота си и да бъдеш свят, 
търси съкровищата си в Словото и То ще ти ги 
открие.  

-Пасторе, ами какво да правя, като ми е 
хубаво да греша? Ако може с единия крак в Рая, 
а с другия в греха!? 

Това е така, защото не виждаш Словото, 
като живо Слово за себе си.  

Отвори очите ми Господи! Това може да е 
молитвата ти тази сутрин, ако чувстваш, че 
страстите , греха , удоволствията , 
материалните облаги и света са по-важни, по-
значими, по-интересни за теб.  

Боже, отвори очите ми! Ако Ти не ги 
отвориш, аз съм сляп и постоянно падам. 

Исус каза едни думи, които трябва да ни 
светват червената лампа: 
Maт. 7:19  Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича 

се и се хвърля в огън.  7:20  И тъй, от плодовете им ще 
ги познаете. 7:21  Не всеки, който Ми казва: Господи! 
Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши 
волята на Отца ми, Който е на небесата.  

Ти твърдиш, че си вярващ, че си 
Християнин, че си новороден, че си спасен!? 
Тогава кажи ми какви са плодовете ти?Кажи ми 
какъв си навън от църква? Какъв си на работа? 
У дома? Имаш ли плод? 

Боже отвори очите ни!!! Искам да мога да 
оценя Словото ти правилно. 
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2) Само Бог отваря очите! Ние не можем 

да видим без Божията помощ.  
Причината е нашето паднало естество. 

Причината е нашата естествена любов към 
греха. Дали сме разбрали, че святост не се 
постига с човешки сили и енергия. Тук трябва 
да внимавам как обяснявам и вие да се 
концентрирате за да разберете: 

Защо ние казваме, че святост не става със 
усилия , а постоянно призоваваме към дела на 
вяра и святост?Чуйте: 
Maт 16:17  Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине 

Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец 
Ми, Който е на небесата.  

И така е, защото само пет стиха по-надолу, 
Исус се обръща към този Петър и му казва: 

Махни се Сатано, не мислиш за Божийте 
неща(23 ст) 

Чуйте още: 
Луkа 24:45  Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.  

Чуйте още: 
Рим. 8:5  Защото тия, които са плътски, копнеят за 

плътското; а тия, които са духовни, за духовното. 8:6  
Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на 
Духа значи живот и мир.  8:7  Защото копнежът на плътта 
е враждебен на Бога, понеже не са покорява на Божия 
закон, нито пък може;  8:8  и тия, които са плътски не 
могат да угодят на Бога.  

Бог ще отвори очите ти! Бог ще работи в 
живота ти! Бог ще промени естеството ти! Бог 
ще ти даде сили! Но Той очаква от тебе вяра и 
усърдие. Не твоето усърдие, ще извърши 
промяната, а Бог. Бог обаче за да извърши 
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промяната, ще очаква да види дали в тебе има 
усърдие. И ако ти си усърден в изследването на 
Божия закон, тогава Бог ще ти даде! 

Пр. То е като онзи който денонощно се 
молил, Бог да му помогне да спечели от тотото. 
Молил се той, плакал, искал. Тогава една вечер, 
Бог му се явил и му казал: Добре е че искаш да 
ти помогна да спечелиш от тотото, но иди и 
пусни фиш поне! 

Няма как да ни бъдат отворени очите, ако 
ние не отваряме страниците на Словото Му.  

Нека сега да видим и третата стъпка 
 
3)Молитвата е задължителна! Искай от 

Бога да ти отвори очите. Молитвата е твърде 
неглежирана от църквата днес. Много от 
вярващите са оставили молитвата като 
характеристика за прекалено святите. За много 
вярващи, молитвата е станала, екстра без която 
можем. 

Нека знаем, че славата на Словото Божие е 
като слънце което свети в очите на сляп. То 
може да те изгори, но няма да те осветли. 

Павел се моли за Ефесяните: 
Eф 1:17  дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният 

Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го 
познаете,  1:18  и да просвети очите на сърцето ви, за да 
познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, 
какво е богатството между светиите на славното от Него 
наследство,  

Осъзнаваме ли от какво се нуждаем?  
С умът ни четем написаното Слово или 

приемаме проповядваното Словото. Мислим, 
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умуваме и …. често то ни приспива, отегчава, 
умаря. Защо? Защото ни липсват духовните 
очи. Липсват ни духовните сензори, с които да 
възприемем. Кой може да ги задейства? Бог! 
Как може Той да ги задейства? Чрез нашата 
усърдна молитва!  

Обърни се назад и си спомни кога да 
последно се моли съзнателно и целенасочено? 
Ако не си спомняш или ако е време от порядъка 
на 10-12 часа, тогава трябва да променим 
режима си на духовност. Виж колко често се 
храниш и знай, че ако не храниш душата си така 
както храниш стомаха си, тя ще линее.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Проповедта днес има за цел да те накара 
да преосмислиш отношението ти към 
написаното Слово Божие!  Аз ще повторя 
истината за тази сутрин: 

Божието Слово е критичен фактор, за 
богоугоден живот, който води към небето, но 
се живее тук на земята. Ние сами не можем 
да осъзнаем величието на Словото, без 
Божията помощ. И понеже се нуждаем от 
тази свръхестествена помощ, ние трябва да 
станем хора на постоянната молитва. 
Psa 119:18  Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в 

Твоя закон.  

…. И завършва  
Psa 119:24  Твоите свидетелства наистина са моя наслада 

И мои съветници.  

 


