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1. УВОД- 

 Всяка година имам обичай да 

проповядвам върху стиха който се е паднал 
на църквата. 

Тази година Бог ни избра стих с който 
сякаш иска от нас да останем в атмосферата 
на Рождество. Защо? Защото Рождество е 
пълно с ангели- ангел при Захария, ангел 
при Мария, Ангел за Йосиф, ангели за 
овчарите. Изобщо по пътя между небето и 
земята има задръстване и напрегнат трафик 
от ангелодвижение. Едни идват други си 
отиват. 

Аз си спомням, че съм проповядвал по 
темата за ангелите, но не мога да кажа кога и 
къде е било. Днес обаче накъде ни насочва 
Бог чрез този стих? Дали към личностите и 
офиса на ангелите? Аз не зная с какви 
същества е населена Вселената или 
Вселените на небето, но зная, че там има 
изобилие на ангели. Те са Божие творение и 
съществуват още от преди сътворението.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Какво е нашето примитивно разбиране за 
ангелския свят? От ранни векове 
изследователите на Словото правят опити да 
разпознаят това разпределение на власт, 
мъдрост, познание и сила. Протестантските 
богослови, не от страх а от респект заявяват, че 
АНГЕОЛОГИЯТА е най-трудния отдел на 
Богословието. Причината е, че когато Словото 
споменава ангелите, то никога не цели да 
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насочи вниманието на читателя, към 
създанието -Ангел, а към Създателя – Бог. 
Затова и ние няма да губим дълго време в това 
да си обясняваме Ангелите. Вместо това ще 
отдадем необходимото внимание на Бога. 

И така исторически доктрината за Ангелите 
предизвиква различен интерес. В началото на 
средновековието автор който твърдял, че е 
самия Дионисий-Аеропагит(повярвалия чрез 
ап.Павел в Атина), разделя ангелския небесен 
елит на три сфери ангели, във всяка от които е 
имало по три ранга: 
(СЛ 2) Първа сфера 

• Серафими-Ис.6:2 
• Херувими- бит. 3:24 
• Тронове/Престоли- Кол. 1:16 
Втора сфера 
• Господарства - Кол. 1: 16 
• Власти- Кол и 1 Пет. 
• Сили - 1 Петрово. 3:22 
Трета сфера 
• Княжества/Началства- Кол.1:16 
• Архангели- 1 Сол.4:16 
• Ангели - 1 Петрово 3:22 

(СЛ 3) 

 
Картината на Франческо Ботичини „Успение 

Богородично“ в Националната галерия в Лондон 
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е човешки опит да бъде даден образ на 
небесната йерархия. 

За съжаление 20 век разбужда интереса на 
хората към друга една сфера на 
нематериалните живи и съзнателни същества- 
демоните. Колкото и науката да отрича 
наличието на нематериален свят, тя все повече 
се ангажира да открие този свят и естествено, 
да го впрегне в милитаристични си интереси. 

Може би е правилно, ако светът проявява 
интерес към тъмната страна на нематериалния 
свят, ние вярващите да наблегнем на усилията 
да разкриваме повече от светлата му страна . 

Разбира се това не трябва да става за 
сметка на опознаването на Бога, в светлината 
на Исус и откровението което Той ни дава за 
Отца.  

Текста който се падна на църквата ни като 
стих на годината се намира в един Псалм, който 
аз бих нарекъл: „Райския Псалм! „ 

Наричам го така, защото в него ни е описана 
една идилия в която е възможно човека да 
живее в хармония с Бога, а Бог със задоволство 
да дарява човека с изобилие от блага и 

добрини. Разбира се условието за тази 

идилия се дава ясно и недвусмислено. То е под 
формата на един наш свободен избор, една 
мъдрост, до която вярващия може да достигне 
по лесен или труден начин. Тази мъдрост е 
дадена в стих 2 и в стих 9. Според нея аз 
трябва да приема, че за мен няма по-добро 



 5 

място да се скрия, да бъда защитен, да имам 
сигурна протекция, освен при Бога: 
(СЛ 4) Псалм 91:2  Ще казвам за Господа: Той е 
прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.  
Псалм 91:9  Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, 

И си направил Всевишния обиталището си,  

Първия стих е даден като 
обещание/посвещение: „Ще казвам …“ 

А втория като следствие на това 
посвещение: 

„Понеже си казал …“ 
 Знаете ли, аз имам чувството, че тук мога да 

свърша с проповедта си. Словото ни дава 
ключа към живота на спокойствието , мира, 
благословенията, пълната сигурност.  

Сякаш Бог идва в началото на тази година 
при теб и мен и ни казва: 

(СЛ 5) Георги кажи: Господ е прибежище мое и 
крепост моя, Бог мой на Когото уповавам! 

И аз бих допълнил: когато Словото ни учи да 
кажем нещо, то не иска от нас да го повтаряме 
като вълшебните думички- абра-ка-дабра. То 
иска да кажем тези думи с вяра и убеденост. Те 
да бъдат не толкова думи, колкото живот, 
защото Бог може много лесно да ме провери до 
колко аз вярвам, това което говоря. 

Ние можем да вземем този стих по два 
начина 

(СЛ 6) А) Първи прочит: Като 

отделен/изолиран от останалия текст 

стих 
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Тогава четем и приемаме едно обещание: 
Псалм 91:11  Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе 
Да те пазят във всичките ти пътища.  

На пръв поглед всичко изглежда добре: 
Имам ангели-пазители, сега не остава нищо 

друго, освен да ме пазят от злото, което ме чака 
тази година.  

Ако така взема стиха, той не ми звучи много 
насърчително, защото много е хубаво, че имам 
ангел-пазител, но това не ми осигурява 
безоблачно небе и спокойни нощи. Това по-
скоро ми звучи, като историята с учениците в 
лодката по-време на бурята, когато Исус беше с 
тях в лодката. Те гледаха Исус и гледаха бурята 
и бурята им изглеждаше по-голяма от Исус. 
Когато преминаваме през бури в живота си, ние 
често губим вяра в ангели-пазители. Ние се 
отдаваме на страховете си и не можем да 
видим, че Ангелите са там до нас. Когато 
живота бушува около нас, ние не се 
интересуваме колко ангели са изпратени да ни 
помогнат. Нас ни интересува най-много 
отговора на въпроса: Кога ще свърши всичко? 
Защо? Защото не виждаме избавлението! 
(СЛ 7) В СЗ има една много интересна история 
в 4 Царе 6. Времето е когато пророк Елисей е 
пророка на Израил. В това време Сирийския цар 
дебне Израйлевия цар по всяка вероятност за 
да го изненада и плени. Бог обаче открива на 
Елисей къде са засадите и той праща 
предупреждение до царя да не минава от там. 
Сирийския цар в началото мисли, че е просто 
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неудачник, но в един момент разбира, че 
плановете му са явни на Израйлевия цар. Какво 
си мисли тогава Сирийския цар? Че има 
предател, който издава плановете му. И той 
пита кой е предателя, но  тогава му казват, че 
не е предател, а пророк, който му разваля 
плановете. Тогава Сирийския цар решава да се 
справи с проблема, като плени пророка. 
Разбира къде е отседнал Божия човек и 
обсажда града. Тогава Геезий, който е слуга на 
Елисей, когато поглежда от високото място на 
хълма на който са, вижда войската на 
Сирийците и … какво прави? Каквото всеки от 
нас би направил естествено! Уплаши се до 
смърт. Но Елисей в който е Божия дух вижда и 
нещо друго, което Геезии не вижда. Нека ви 
прочета текста: 
(СЛ 8)4 Царе 6:15  И на сутринта, когато слугата на Божия 
човек стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше 
обиколила града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! 
Какво ще правим? 16  А той отговори: Не бой се, защото ония, 
които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. 17  И 
помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му 
очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, 
и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници 
около Елисея.  

Какво видя Геезия? Той видя онова което 
беше обещано в Псалом 91:11 
(СЛ 9) Псалм 91:11  Защото ще заповяда на ангелите Си за 
тебе Да те пазят във всичките ти пътища.  

Бедствието е там, но и избавлението, макар 
и невидимо беше там и беше близо: 
(СЛ 10)  „Не бой се, защото ония, които са с нас, важат 
повече от ония, които са с тях.“ 
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Този коментар е много интересен, защото 
Елисей не казва „тези които са с нас, са много 
по-силни“ . Той казва: „ те са по-важни“. С други 
думи: „тези които са откъм нас, заслужават 

нашето внимание, а не онези!“ или „Не 
обръщай внимание на враговете! Обърни 
внимание на приятелите!“ или „не се плаши 
от враговете, намери мир и сигурност в 
защитниците“.   

Следващия път когато живота започне да те 
плаши, се помоли: Господи, отвори очите ми 
за да видя и отдам нужното внимание на 
Твоята защита, приготвена за мен, домът 
ми, работата ми! 

И помни! Много по-важно е да обърнеш 
внимание на Божия план за теб, отколкото на 
факта, че си защитен. 

Защото ако проследим историята по нататък, 
ще видим, че Елисей не продължи да си пие 
сутрешното кафе, за да демонстрира 
спокойствие. Той така се възползва от 
ситуацията, че прекрати войната между Сирия и 
Израил.  

Какво цели Бог да извърши в тази 
ситуация? е важния въпрос за вярващия, а не, 
О аз съм в безопасност, защото ангели ме 
пазят! 

И така, ангели ще те пазят през тази година! 
А ти какво ще правиш? Шапка на тояга? 

Или ще си поставиш най-високи цели за 

Царството , защото Бог е на твоя страна. 
Хубаво е да си смел, но по-хубаво е да си 
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мъдър! Мисли как да използваш ангелското 
присъствие в живота ти. То не трябва да е 
напразно! 

 

(СЛ 11) Б) Втори прочит: Като стих от 

контекста на целия Псалм 91.  

Тогава става много интересно, защото стих 
11 вече става част от списък от обещания. 
Както вече казахме, Псалмиста ни дава ключ за 
спокоен живот. Тук има два момента, които 
лесно може да бъдат пропуснати! 
(СЛ 12)  1) Първия секрет е:  с вяра, да 

направиш това посвещение  
Псалм 91:2  Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и 

крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.  

Усещате ли бъдещото време? Решителна 
крачка към Бога, за наше добро. Ще имаш ли 
кураж, тази година да призовеш Бог да бъде 
във всичко с теб и ти да уповаваш на Него за 
всичко? Може би ти е нужно малко упражнение, 
защото си свикнал да разчиташ на своите сили, 
способности и умения. Защото досега никога не 
си се допитвал, правил си всичко с много труд и 
си успявал. Сега си мислиш, че оставиш ли 
нещата в ръката на Бог, те ще останат да висят 
във въздуха? Страдаш, мъчиш се, убиваш се от 
работа, но не виждаш никой друг, който би го 
направил по-добре. 
Дошло е време за взимане на смели решения 
на вярата. Днес Бог ни предизвиква да спрем да 
гледаме надолу и да се оглеждаме настрани. 
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Той ни казва да се решим на практика да 
започнем да разчитаме на Него.   

Ето днес Бог ти протяга ръка и ти казва: Ако 
заживееш под покрива Ми, ще работиш в 
сянката Ми.  

Какво значи да живееш „под покрива“? Това 
означава да споделяш всичко с Бога!  

А какво значи, „да пребъдваш в сянката“? 
Това значи да бъдеш защитен и в комфорт, 
поради голямата ти близост до Бога !  

Това е обещание, в което ще виждаш злото, 
но то няма да има власт над теб. Обещания за 
победа, за избавление, за смелост в страшни 
ситуации, за възможности. 

Ти ще ми отговориш: Но аз го правя! Аз се 
моля! Аз искам от Бога! Аз търся Неговото 
водителство!? Защо нищо не се получава? 

А дали не искаш със стари методи, да 
постигнеш нови резултати? Дали никога не си 
се сетил да питаш Бог, как да работиш и 
действаш, но вече като новороден.  

(СЛ 13) Спомнете си бирника Закхей как се 
промени. Не спря да бъде бирник, но спря да 
краде, лъже и мами. Тогава Исус коментира:  
Лука 19:9  … Днес стана спасение на този дом;  

И така днес направи посвещение, за да се 
ползваш от това Божие благоволение. 
Благоволение означава, когато те наближават 
проблемите и бедите, ти навреме да ги усещаш 
и да знаеш, че те нямат сила и власт върху теб, 

защото Бог благоволи да ти открива планът си.  
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(СЛ 14)  2) Втория секрет е да останеш верен 
на посвещението си-  
Пс.91:9 „Понеже си казал: Господ е мое 
прибежище!“ и си направил Всевишния свое 
обиталище! “ 

Усещате ли миналото време? Време в което, 
вярващия е доказал верността си към 
посвещението. Казал си и го отстояваш.  

О-о, Бог никога не остава длъжен спрямо 
човешката вярност.  

Матей, Марк и Лука разказват случая в който 
Петър каза: 
(СЛ 15) Лука 18:28  А Петър рече: Ето, ние оставихме 
своето и Те последвахме.  18:29  А Той(Исус) им рече: Истина 
ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, 
или братя, или родители, или чада, заради Божието царство,  
18:30  който да не получи многократно повече в сегашно 
време, а в идещия свят вечен живот.  

Това е истина! Ако си се посветил да служиш 
на Бога, да живееш за Него, да стоиш (под 
сянката МУ) в близост до Бога. Ако времето и 
тестовете са доказали твоята вярност и 
твърдост в изпитанията,  тогава за теб и мен 
има големи обещания. Тогава нашия 11 стих 
влиза в един списък от великолепни и много 
добри обещания. Тук вече на става въпрос да 
имаме ангел-хранител, който да ни пази когато 
злото се стовари върху нас. Тук имаме 
обещания злото изобщо да не идва до нас. 
Чуйте какво следва: 
(СЛ 16) Псалм 91:10  Затова няма да те сполети никакво 

зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.  91:11  
Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят 
във всичките ти пътища.  91:12  На ръце ще те дигат, Да не 
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би да удариш о камък ногата си.  91:13  Ще настъпиш лъв 
и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия. 

(СЛ 17) 91:14  Понеже той е положил в Мене любовта си, 
казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в 
безопасност, защото е познал името Ми.  91:15  Той ще Ме 
призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е 
в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.  91:16  
Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа 
спасението, което върша.  

Усещаш ли, че злото ще е далеко от теб, и 
язвата няма да има достъп до домът ти!? 
Разбираш ли, че ще си носен от ангели и че ще 
тъпчеш Сатана и греха под краката си. 
Призовеш ли Името Му, Той няма да се бави.  

Тук скептиците ще кажат: Видя ли 15 стих? 
Бедствието пак ще го има!  

Да , аз не ви проповядвам просперитетно 
евангелие! Бедствията ще се появяват, но 
забелязвате ли защо? Заради избавлението и 
заради славата. Ап. Петър го казва същото с 
уточнение: 
(СЛ 18) 1Петрово 5:10  А Бог на всяка благодат, Който ви 

е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще 
ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи 
непоколебими], след като пострадате малко.  

 Страданието ще идва с добра цел и за 
малко.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 И сега трябва да завършвам!  
Стиха-пожелание за църквата днес ни 

предизвиква в началото на тази година да 
направим едно сериозно посвещение, което 
и да отстояваме, за да можем да берем 
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добри плодове от него след времето на 
изпитването на вярата ни. Какво да бъде 
това посвещение? Как искаш да приемеш 
този стих: 

Като откъснат от контекста ли? Тогава 
запиши си го и го сложи на стената за да ти 
напомня, когато бедите те сполетят, че 
някъде близо до теб са ангелите, които да те 
пазят. Да те пазят да не дойде повече 
бедствие отколкото можеш да носиш. Да те 
пазят от Сатана да не те нарани тежко. Да те 
пазят от греха да не погуби душата ти. 

Или искаш да го вземеш като част от целия 
Пс.91. Тогава аз бих си написал и поставил 
на видно място за да си спомням: 
(сл 19) Псалом 91:2  Ще казвам за Господа: Ти си 
прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.  

Ще го повтарям често през годината и ще 
внимавам, когато Бог ме тества, не да се 
плаша, а още по-настойчиво да повтарям:  

Ти Боже мой си ми прибежище и крепост, 
Боже на Теб ще уповавам! 

О-о, тогава ангелите няма да чакат. Те ще 
са там и аз дори може да ги видя, а нещо 
повече, във времето, може дори да няма 
нужда от тях, защото ако съм в сянката на 
Всемогъщия, аз ще съм далеко от враговете 
и злото. Каква великолепна перспектива! 


