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1. УВОД- 

Една много силна и въздействаща 
история.  Кой не е бил впечатляван от 
нея? Кой не е бил огорчаван от нея? 

(СЛ 2) 
Баща който е готов да убие сина си, защото 
Бог е поискал това от него!?!? 
Тази история е вдъхновявала гениите 
векове наред.  
(СЛ 3) 
Тя е предизвиквала много умове, да мислят 
върху нея и да се чудят и тълкуват какво 
точно стои зад нея. 
Пр. Аз си спомням много ясно, че като дете 
бях толкова впечатлен и уплашен от тази 
история, че един ден попитах баща ми в 
прав текст: Татко, ако Бог поиска от теб да 
ме принесеш в жертва, ще го направиш ли?  

Страхувах се, защото знаех какво 
означава Бог за баща ми! 

Минаха години, преди да разбера, че 
баща ми вече го беше направил. Не 
физически, но духовно, той ме беше 
предоставил в ръцете на Бога. 

С Божията помощ искам тази сутрин да 
вникнем дълбоко в текста и да видим, как 
този текст може да предизвика нас 
вярващите от 21 век. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 4) 
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А) Бог изпитва вярата на вярващия!- 

1 ст. 

Бог реши да изпита Авраама. Той го повика 
по име и му постави конкретно искане. Когато 
Бог иска нещо от нас, Той обикновено не казва: 
Ако искаш! Божиите искания са задължителни 
за нас! Те са заповед! Защо?  

Защото Бог винаги знае нещата напред и 
знае защо ние трябва да направим или да НЕ 
направим нещо.  

Искам да предупредя всеки вярващ, че 
изпитанието на вярата ни е задължителен 
елемент от нашия път към небето. Няма как да 
си повярвал в Исус, да си обикнал Бога, да се 
наричаш Християнин и да не бъдеш изпитван. 
Бог изпитва своите и тези изпитания са полезни 
за нас. Те не са леки, но са нужни. Петър който 
беше многократно изпитван, вижда тези 
изпитания като една пречистваща операция за 
вярващия. Като златото се изпитва в огъня и 
излиза от там доказало своята чистота и цена: 
(СЛ 5) 
1Пeтрово 1:6  В което блаженство се радвате, ако и за малко 

време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,  
1:7  С цел: изпитването на вашата вяра, като е по-
скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез 
огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви 
Исус Христос;  

Ние може да сме въведени в принудително 
изпитание или изпитанието ни да е вид избор 
между правилно и неправилно. 
(СЛ 6) 
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а) принудително изпитание- Когато си 
въведен ти нямаш избор, но трябва да 
преминеш. Такива изпитания може да са 
болести, тежки загуби, преживяване на 
трудности на работа, в семейството. Тогава 
просто си оставен да паднеш в студената вода 
и трябва да действаш, докато излезнеш. Това 
което трябва да направиш е да издържиш, 
верен на Бога, без да Го похулиш, без да 
извършиш компромиси с вярата си. Йов беше 
въведен в принудително изпитание и беше 
подтикван към изход чрез компромисни 
действия, като загърби верността си към Бога! 
(СЛ 6) 

б)избирателно изпитание- Но има и един 
друг вид изпитание и това е изпитанието на 
Авраам. Да избереш да се подчиниш или да се 
противиш на Бога. Да избереш доброволно 
онова което знаеш, че е Божията воля. Бог дава 
избор на човеците и когато те доброволно 
изберат да бъдат послушни, това доставя на 
Бога върховно удоволствие.  

И ние днес ще говорим именно за 
доброволното изпитание на вярващите. Когато 
Бог те извика и ти казваш: Ето ме! 

 
  

Б)Бог има време и място където да 

изпита онези които Го обичат и 

следват!- 2-5ст 
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Авраам получи задача! Задача, която не 
беше нито лека, нито приятна. Задача която 
беше дори нелогична. Той трябваше да принесе 
сина си в жертва на Бога. Трябваше да го 
направи веднага и трябваше да отиде 
надалеко.  
(СЛ. 8) 

а) ВРЕМЕТО-Той трябваше да го извърши 
делото веднага. Той трябваше веднага да 
извърши ужасно дело и да отиде на определено 
от Бога място, далеко от местоживеенето си за 
да извърши това. Бог каза на Авраама: 

„Вземи сега…” и Авраам тръгна веднага 
след като се приготви. Казва ни се че Авраам на 
сутринта „подрани и тръгна на път”. Аз лично 
мисля, че той цяла нощ е прекарам в молитва 
Бог да промени искането си, да му покаже 
изходен път, да му подскаже, че не е разбрал 
правилно. Уви Бог понякога мълчи. Той може да 
мълчи, когато очаква послушание от нас или 
може да мълчи, когато ние поради 
непослушание сме попаднали в беда.  

Имал съм моменти когато усещам, че Бог 
ме подтиква към нещо, което не ми допада. 
Например да дам пари на някой просяк или да 
кажа на някой човек за Бога.Други неща са 
важни за мен, когато Бог ме подканва да 
направя нещо съвсем различно …! Тогава аз 
започвам да споря със себе си! Да направя или 
не! Да дам или не! Да отида или не!Или както 
Шекспировия Хамлет се пита: „Да бъда или да 
не бъда!” Много е важно, когато Бог те 
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предизвиква, ти да си готов да реагираш 
веднага. 
(СЛ 9) 

б)МЯСТОТО- Аврам получи координатите 
на мястото:” местността Мория” . Етимолозите 
дават различно значение на името „Мория”. Те 
казват, че означава „Бог учи” или „страх от 
Бога”. Аз обаче искам да отведа мислите ви в 
друга посока. Ако отворим Словото на друго 
място, там ни се казва нещо интересно: 
(СЛ 10) 

2Летописи 3:1  Тогава Соломон почна да строи 
Господният дом в Ерусалим на хълма Мория, 

Този същия хълм, беше мястото където 
беше построен първия Соломоновия храм. 
Мястото където Израил щеше да се покланя на 
Бога. Бог прати Авраам да жертва сина си на 
мястото където след много поколения щеше да 
бъде издигнато мястото за поклонение на 
цялата нация. И какво четем в текста? Авраам 
разбираше къде отива, защото той каза на 
слугите си:  
(СЛ 11) 
Битие 22:5  … Вие останете тук с осела; а аз и момчето ще 

отидем до там и, като се поклоним, ще се върнем при 
вас.  

Кога ли е времето и къде ли е мястото 
където Бог изпитва нас днес. Аз съм уверен, че 
времето е времето за богослужебни събрания, 
а мястото е събранието на вярващите 
събиращи се в Христовото име. Мили братко и 
сестро, знай че винаги когато вярващите са 
събрани в Христовото име някъде-в църква или 
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дом и ти знаеш и си канен, Бог това е времето и 
мястото, където Бог те кани за да изпита твоята 
вяра. Как ли? Нека видим: 
(СЛ 12) 

В) Бог поиска от Авраам да даде 

най-скъпото- 6-10ст 

Аз съм уверен, че Авраам през цялото това 
време от получаването на задачата, до нейния 
изход е живял с две чувства: 

Първото е твърда решимост да бъде 
послушен независимо от бащинските си 
чувства. 

Второто чувство е доверието, че Бог е 
Суверена. Той знае какво иска и няма да обърка 
нищо.  

Да се довериш на Бога често означава да 
се пуснеш от своите точки на сигурност. Да се 
откажеш от своите застраховки и изцяло да се 
довериш на Божията сила и възможности. Да 
дадеш най-скъпото ти, за голо доверие. 
(СЛ 13) 

Пр. В музея на ордените има един орден 
който се нарича „Железен кръст”. Историята на 
този орден е следната: Пруския крал Фридрих 
Вилхелм Трети, водейки война с Наполеон,  
изпаднал във финансова криза. Той не искал да 
разочарова народа си и затова се обърнал към 
жените в царството си с молба да му дадат 
златните и сребърни бижутата, за да ги претопи 
и да оправи финансите. Изненадващо жените 
откликнали, дори и най-знатните предавали 
златото и среброто си. В замяна кралят 
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настоятелно давал на всяка жена дала злато 
или сребро по едно парче желязо, на което 
имало надпис: Аз дадох злато за желязо-1816г.! 
Жените ценяли високо това парче желязо. Така 
бил създаден ордена на „Железния кръст”.  

Така е и с вярващия, който идвайки да се 
поклони на своя цар Исус Христос е готов да 
жертва. Готов е да се довери на Бога. Готов е 
да пренебрегне важни за себе си неща и ги 
замени за други , които са важни в очите на 
Бога.  

Авраам беше решен да жертва най-скъпото 
си, защото той обичаше сина си, но се 
покланяше на Бога. Авраам разбираше, че 
когато се покланяш на Бога, ти не трябва да 
избираш. Поклонението и любовта са две 
различни неща. Любовта е силна, но 
поклонението е по-силно. То поставя правилно 
приоритетите. То знае, че Бог стои пред 
любовта към близките. Бог стои пред 
уважението към приятелите. Бог стои пред 
работата. Бог стои пред страха за живота и 
здравето. Бог не може да бъде на друго място 
освен на първото в живота ми.  

Бог очаква от нас, когато идваме за да Му 
се поклоним, да сме готови да жертваме и най-
скъпото си. Вместо да правим това, ние днес 
жертваме поклонението. Жертваме го без да ни 
мигне окото. Жертваме ги когато имаме гости, 
заради гостите. Жертваме го когато имаме 
работа, заради пари и сигурност. Жертваме ги 
заради здравето, когато се страхуваме от грипа. 
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Жертваме го заради комфорта си, когато нещо 
не ми е точно, както аз го искам. И като 
погледнем виждаме, че сме готови, не само да 
не жертваме най-скъпото си за Бога, а вместо 
това ние лесно жертваме Бога, заради най-
елементарни неща, като например няколко часа 
повече сън в неделя сутрин или прибиране по-
рано в къщи в сряда вечер, вместо да отидем за 
да се покланяме в молитва на Бога.     
(СЛ 14) 

Г) Бог наблюдава нашата готовност 

за жертва- 11-14ст. 

Авраам обичаше сина си, твърде много, за 
да се опита да го пази сам. Той знаеше, че сина 
му е дар от Бога и за него е най-добре да бъде 
оставен в ръката на Бога. За него е най-добре 
да бъде заведен, там не където Авраам 
мислеше че е най-добре за детето му, а където 
Бог искаше то да бъде!!! Бог искаше Исаак да 
бъде до баща си, когато Баща му се покланя на 
живия Бог. Бог искаше Авраам да знае, че 
жертвата си заслужава.   

Днешния вярващ, се покланя на Комфорта. 
Комфорт в къщи, комфорт на работа, комфорт в 
църква, комфорт в проповеди. Няма ли 
комфорт, той лесно се отказва от поклонението 
си на Бога. Или за да е чиста съвестта му, 
тръгва да търси по-комфортно място за 
поклонение.  

Бог научи Авраам, иска и ние да знаем: 
Ако мисля, че мога да опазя деца, имот, 

богатство, здраве, таланти, работа, по-добре 
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отколкото Бог може, лъжа се. Най-сигурното 
място за всичко, което имам от Бога е да го 
сложа отново в Неговите ръце, чрез акт на 
поклонение. Той знае как да се грижи и как да 
благославя. Печеля само онова което съм Му 
поверил, губя всичко което съм задържал.  

Днес много вярващи, си задават логичен и 
хитър въпрос: Защо да доказвам на Бога, че 
съм му верен? Той го знае! Аз няма нужда да се 
доказвам на Бога! 
(СЛ 15) 

Отговора отново се намира в книгата на 
Йов. Когато аз се покланям на Бога, не само Бог 
ме наблюдава, но и Сатана-Дявола. И ако той 
види, че съм склонен да сложа поклонението на 
второстепенна позиция, той веднага ме клевети 
пред Бога. Тогава Бог е принуден да 
демонстрира нашата вярност, като ни извежда 
от ИЗБИРАТЕЛНОТО изпитание и ни поставя в 
ПРИНУДИТЕЛНО изпитание! 
(СЛ 16) 

Д) Бог цени и благославя онова 

което сме жертвали- 15-19ст. 

Авраам видя Божията промисъл. Той 
разбра, че Бог оценява жертвата му: 

Аврааме!  
Ето ме!  
Да не навредиш на момчето! Видях че не 

пожали за Мене сина си! 
Послание до родителите: Ако не пожалите 

децата си в името и в служба на Бога, Той ще 
се грижи за тях.  
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Пр. Моята дъщеря обича да плува. Ходи на 
състезания има дори медал. Дойде момент в 
живота и когато и казаха, че трябва да ходи в 
неделя сутрин да плува за да трупа опит. 
Тогава седнахме и заедно в семейството 
решихме кое е приоритетно: плуването или 
поклонението на Бога. Избрахме единодушно 
Бога!  

Моят син,също имаше време в което му 
беше изправен пред подобна дилема да избира 
и пак избрахме да не лишаваме Бог от  
поклонение за сметка на временни неща. 

Аз обичам децата си, но съм разбрал, че 
моята любов е истинска, само когато не се 
колебая да ги водя при Бога и да ги 
предоставям в ръката на Бога.  

Аз обичам и Бога, но съм разбрал, че 
любовта ми към Него е истинска, само когото 
съм готов да жертвам на олтара на 
поклонението дори най-скъпото си. Това Бог 
харесва и възнаграждава щедро: 
(СЛ 17) 

  Битие 22:17  ще те благословя премного… 

(СЛ 18) 
Исус казва: 

Лука 14:26  Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща 
си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите 
си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой 
ученик.  

И пак: 
(СЛ 19) 
Maтей 10:37  Който люби баща или майка повече от Мене, 

не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря 
повече от Мене, не е достоен за Мене.  



 12 

Бог на първо място ли е в живота ти? Ако е 
така, знай, че Той те наблюдава и чака да 
покажеш на дело, че е така. Твоите приоритети 
ще бъдат достатъчно доказателство за Него.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Майка на пораснало вече момче ми 
разказва следната история: 

Сряда е и е време за молитвено 
събрание. Сина ми е с висока температура. 
Като парцал е –отпуснат и едва гледа.  

Как си синко? 
Зле ми е! 
Искаш ли да се облечем и да отидем на 

служба. Там ще се помолим Бог да ти даде 
здраве и ще се почувстваш по-добре. 

Добре мамо! 
Обличат се и пеш отиват на църква. 

Всички виждат детето че не е добре. Някои 
обвиняват майката, но тя знае от опит- 
детето трябва да се учи да се доверява на 
Бога.  

Започват да се молят и детето е в 
молитвите на вярващите. След малко време, 
той бута на майка си ръката 

Лошо ли ти е мойто дете? 
Не мамо, беше ми лошо, но вече не! 
Да „намразиш” е лоша дума, но в 

Светлината на Божието СЛОВО, означава да 
не пожалиш заради(в служба на) Бога! 
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Какво днес можеш да не пожалиш за 
Бога? Имаш ли кураж да поемеш риск само и 
само да си в служба на Бога!? 


