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1. УВОД- 

„Жертвай смело”-беше девиза на миналата 
проповед!(пояснение) 

Девиза на днешната може да е: „Искай 
смело”  

Три важни неща: 
1- Смело искане 
2- Балансиран отговор 
3- Прекрасни резултати 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

  

А)Мойсей поиска смело/дръзко 

(33:18) 

Мойсей не само поиска да види Божията 
слава. Той поиска да познава по-добре: 

1- Божия път-(33:13) 
2- Божията личност- 33:13 
3- Божието присъствие- 33:15 
4- Божията слава- 33:18 

 
Ти имаш ли куража да искаш дръзко от Бога? 
Имаш ли вяра, да искаш повече отколкото 
разума ти подсказва?Искам да ти обърна 
внимание, на това за което Мойсей беше смел 
да иска! Той не поиска злато и богатство! Той 
поиска неща, които щяха да му бъдат в помощ, 
да пътува, да побеждава, да превзема! 
Ние днес имаме нужда от абсолютно същите 
неща: 
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-пътуваме през труден и пуст живот. Какво по-
добро от това Бог да е до нас. Искай Божието 
присъствие до себе си. 
Неговото обещание е: няма да те оставя, няма 
да те забравя. 
 

 Днес водим същите битки с врага на 
душите ни-Дявола и неговите демони. Как 
бихме могли да побеждаваме, ако Бог не е до 
нас? С Бога ние никога няма да сме победени.  
 

 Днес също както в онова време, ни 
трябва да превземаме територия за Царството. 
Ти работиш във фирма- защо? За да си 
изкарваш парите за храна и облекло ли? Не! Ти 
си поставен там, за да водиш битка и да 
завладееш този фирма, за Царството Божие. Тя 
да стане територия, където Бог и вярата в Бога 
да е на почит и уважение. Как? Чрез, твоя 
живот, пример и борбата ти срещу злото и греха 
там.  

 Нека не забравяме, че макар да сме 
в състояние на мир, ние вярващите сме в 
състояние на непрекъсната духовна война. Ако 
не чувстваш съпротива, значи не си обезпокоил 
врага. Имаш ли усещането на дискомфорт и 
безпокойство за нещо или някъде в живота ти? 
Вероятно Бог иска на това място и в този 
дискомфорт, ти да тръгнеш на война.  

 Може да имаш като мене, неспокойни 
съседи-шумни, несъобразителни, диви. 
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Бог може да очаква от теб да вземеш 
инициатива и да направиш нещо?! 

 Може да имаш смутители на работа. 
Трудни или подиграващи ти се, заяждащи 
се, нежелаещи да работят с теб, колеги. 
Вероятно Бог скоро ще те предизвика, ти 
да имаш възможност да говориш с тях за 
вярата в Христос и за Бог. Молиш ли се и 
очакваш ли този момент? 

 Къде още може да имаш проблеми, които 
ти създават главоболия? Може би, Бог 
има приготвена победа пред теб!? 

   Забележете, че Мойсей не искаше от Бога, 
за удоволствие, а за да може да Го обича с по-
голяма любов. Той не поиска от Бога, за да има 
информация, а за да бъде по-въодушевен в 
следването на Бога. Той не поиска нещо с което 
да си осигури спокойствие, а поиска нещо, с 
което да си осигури близост до Святостта на 
Бога. Това което поиска Мойсей, аз ще го 
нарека Адреналинно искане. Искане, което 
щеше да подържа адреналина на Мойсей на 
високо равнище за цял живот. За такова 
въодушевление, говори и ап.Павел в Фил.3:10-
11 
Фил. 3:10  за да позная Него, силата на Неговото 

възкресение, и общението(съучастие) в Неговите 
страдания, ставайки съобразуван(асимилиран) със 
смъртта Му,  3:11  дано всякак достигна възкресението на 
мъртвите  

Мисля си, колко често ние вярващите сме 
далеко от истината в молитвите и исканията си. 
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Ако искам да го сравня с нещо … ние ПЪЛЗИМ, 
когато в действителност можем да ЛЕТИМ. 

Знайте, че ако в нашия духовен живот, ние 
успеем с вяра да се „отлепим” от земята и 
полетим, Бог не само ще ни научи да летим, а 
вероятно ще ни покаже тайните на 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯТА(преместване в 
пространството).  

 

Б)Бог отговори балансирано- 33:19-23 

и 34:5-7 

Изх. 33:19  А Господ му каза: Аз ще сторя да мине пред тебе 
всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името 
Иеова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще 
пожаля, когото ще пожаля.  33:20  Каза още: Не можеш 
да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и 
да остане жив. 33:21  Господ каза още: Ето място близо до 
Мен; ти ще застанеш при канарата;  33:22  и когато 
мината славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на 
канарта, и ще те прикрия с ръката Си докато премина;  
33:23  после ще дигна ръката Си, и ще Ме видиш отзад; но 
Лицето Ми няма да се види. (ББД-2000) 

И 
Изх. 34:5  И Господ слезе в облака, застана там до него, и 

прогласи Господното Име.  34:6  Господ замина пред него 
и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, 
дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, 34:7  
Който показва милост към хиляди поколения, прощава 
беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява 
виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и 
върху внуците им, до третото и до четвъртото 
поколение.(ББД-2000) 

Внимание!!! 
Мойсей, поиска среща!  
Бог дава обещание!  

33:19  А Господ му каза: Аз ще сторя да мине пред тебе 
всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името Иеова; 



 6 

и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля, 
когото ще пожаля.  33:20  Каза още: Не можеш да видиш 
лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане 
жив. 

Той пожела да види „славата” на Бога в една среща с 
Него! С други думи, той си „направи устата” да види Бог в 
лицето! Това което Бог му предложи, беше близо до исканото 
от него, но не съвсем. Причината? Това беше безопасно за 
него.  

Ние трябва да знаем, че Бог никога няма, да сложи в 
ръцете ни „оголения край на проводника” и да  „да включи 
щепсела”. Той няма да убие, за да демонстрира силата Си, 
спрямо децата си. Бог дава възможност на Мойсей да види 
„Вселената през шпионка”. Защо? 

първо защото :  
„33:20  Каза още: Не можеш да видиш лицето Ми; 

защото човек не може да Ме види и да остане жив.”  

Мойсей не беше в безопасност за да получи 
онова което искаше. 

Второ, защото: 
33:17  И Господ рече на Моисея: И това, което си рекъл, ще 

сторя, защото си придобил Моето благоволение и 
те познавам по име.  

Бог искаше да се открие на Мойсей.  
Тук е много важно, ние да знаем една 

истина. Ние имаме право да искаме много и 
всичко, но Бог е в правото си да ни даде, онова 
което иска да ни даде. Ние не можем да искаме 
… , защото сме заслужили. Ние не можем да 
просим …., защото сме добри.  

Може ли някой да се моли: Боже моля те 
спаси ме, защото аз не съм лош човек! 
Абсолютно НЕ! 

Ние може да се надяваме да получим, само 
по Божия милост.  Нищо не може да бъде взето 
на сила от Бога.  
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Мили братко и сестро, благодари на Бога, 
за всяко нещо, което си получи, защото то е по 
Негова милости и благоволение. Нещо повече, 
благодари на Бога, за това че Той ни дава 
благоволение, да Го хвалим, да Му се 
покланяме, да се молим на Него. Всичко това е 
Негова голяма милост и благоволение към 
нас. 

 
Внимание!!! 
Мойсей поиска среща! 
Бог определи мястото на срещата! 

33:21  Господ каза още: Ето място близо до Мен; ти ще 
застанеш при канарата;  33:22  и когато мината славата Ми, 
ще те поставя в една пукнатина на канарта, и ще те 
прикрия с ръката Си докато премина;  33:23  после ще 
дигна ръката Си, и ще Ме видиш отзад; но Лицето Ми няма 
да се види. 

 Какво казва Бог на Мойсей в тези думи? 
Откривате ли изрази, които ви впечатляват в 
този текст?  

Би ли приел „разходка до Слънцето”! Ще се 
повозиш ли в пътуване из някоя от Черните 
дупки във Вселената?  

Пр. казват, че учените от ЦЕРН правят 
опити и отделят частици антиматерия. Тези 
частици са микроскопични, но ако една такава 
частица се съедини с една частица материя, се 
получава енергия равна на няколко атомни 
бомби(Хирошима и Нагасаки). Физици, 
предполагат, че евентуален сблъсък може да 
отвори Черна дупка, която да започне да 
поглъща материята.  
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Ти би ли искал да си направиш фоервеки с 
материя и антиматерия? 

 
Мойсей поиска нещо подобно! Бог му го 

даде, но като предварително го предпази.  
Бог може да даде на децата си да видят 

Неговата Слава.  
Спомнете си желанието на ученика на Исус, 

Филип: 
Йоан 14:8  Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, 

и достатъчно ни е.  

Колко простичко и директно! Но и колко 
опасно и страшно! Въпреки това, можем ли да 
обвиним Филип, че си „играе с огъня”? Не, 
защото той беше разбрал, че в Исус има защита 
и безопасност. Чрез Исус той е готов за 
опасната среща. 
Йоан 14:9  Исус му казва: Толкова време съм с вас и не 

познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял 
е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?  

Ние днес можем също спокойно да 
поискаме: Исусе, покажи ни Отец!!!Вижте какво 
ни казва Божието Слово: 
Евр. 1:3  Който, бидейки сияние на Неговата слава, и 

отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] 
очищение на греховете, седна отдясно на Величието на 
високо,  1:4  и стана толкова по-горен от ангелите, колкото 
името, което е наследил, е по-горно от тяхното.  

Йоан 1:18  Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният 
Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.  

Пр. представете си, че сте в планината и ви 
хване гръмотевична буря. Аз съм бил в буря в 
която нямаше къде да се скрия. Мокър до кости, 
кален и уплашен от светкавиците и мощните 
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гърмове, аз вървях докато стигна до колибата 
на един овчар. Той ме покани до огъня да се 
изсуша и от закритото и безопасно място да 
гледам бурята без страх и без тя да ми вреди.  

Пр.миналата седмица слушах разказа на 
един от новоповярвалите студенти. В разговор 
със свой приятел, той попитал: Ти, какъв 
мислиш че е Бог. Другарят му отговорил: 
Страшен и опасен! 
Повярвалия студент отговорил: Моят Бог е 
различен! Той обича и е добър! 

И двамата говорят за един и същи Бог! Кой 
греши? Отговорете си сами! 

Но аз искам да видим тук една причина ние 
да сме отдадени на поклонение към Бога. 

Пр.ще продължа с ЦЕРН. Учените се 
надяват да овладеят енергията на 
свързването на материя и антиматерия. 
Тогава те ще получат почти неизчерпаеми 
източници на енергия. Тогава колата ти ще 
се износва без да наливаш гориво за 10 и 20 
години. Тогава хора ще пътуват във 
Вселената без да мислят как ще се върнат. 
Тогава електричеството ще бъде на цената 
на  водата, дори по-евтино. Тогава хората 
няма да страдат поради недостиг на енергия. 

Няма ли да е нещо великолепно това? Не 
е ли това привлекателно и чудесно?  

Благодарение на Исус, ние спираме да се 
страхуваме от силата, гнева и справедливостта 
на Бог. Но това не ни прави безразлични към 
Бога. Това ни дава правото да заменим страха 
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и безпокойството с възхищение, благодарност, 
любов, хвала и поклонение към Него. В Исус 
ние имаме сигурно и безопасно място за среща 
с Божията слава и мощ. В Исус, Божията слава 
и сила от опасна, се превръща в желана и 
полезна. 

Кога за последно ти имаше своята среща с 
Бога, защитен в Канарата Исус? 

Братко и сестро, какъв е твоя духовен 
живот? Скучен и омърлушен? Сив и безличен? 
Това е така, защото не си си определял среща с 
Бога наскоро! 

Днес можеш да го направиш! Сега можеш 
да наведеш глава и поканиш Създателя на 
Вселената на среща с теб! 

Кажи Му: Боже, който си силен и мощен! 
Боже, който си сътворил световете. Ти , Който 
движиш галактиките, управляваш Черните 
дупки, правиш Пулсарите така да звучат, че да 
се чува гърмът им в Галактиките. Боже на 
всичко и всички! (до тук е за величието на Бога) 

Татко, мой! Ти Който ме обичаш и мислиш 
за мен! Ти Който жертва Себе Си, за да ми 
дадеш вечност и място до Теб в славата Си. 
Боже, Който Си Любов. Искам да видя славата 
Ти! Искам да Те докосна! Искам да Те видя! 
Откривай ми Славата Си и ме зареждай с 
енергията на Твоята любов!  Искам повече от 
Теб! Дай ми да пия от Канарата водата на 
живота! Дай ми небесната Си Манна. 
Превеждай ме през бурите, долините и 
равнините на живота ми. Обичам Те Татко! 
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Кога за последно Му каза, че Го обичаш? 
Ако двама съпрузи, не си казват често, че се 
обичат, лесно може недоволство, неприязън, 
гняв и обида да се загнездят между тях. Ако ние 
не казваме на Бог, че Го обичаме и Му се 
възхищаваме, тогава лесно Сатана може да 
вкара съмнение и недоверие между нас и Бог. 
Бог няма да те изостави, но твоя духовен живот 
няма да е пълен с енергия, а ще е духовно 
влачене. Няма да си орел, а червей!   

 
А)Мойсей поиска дръзко 
Б)Бог отговори умерено 

В)Резултати за Мойсей  

Изход 34:8  Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се 
поклони;  

 Изход 34:29  И като слизаше Моисей от Синайската 
планина, държащ двете плочи на откровението в ръката 
си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че 
кожата на лицето му блестеше понеже бе говорил с Бог.  

Две важни промени в Мойсей: 
В-1 Мойсей се смири(ст.8) 
Има много да се каже тук, но времето е 

малко! 
Днес хората правят опити да вникнат в 

духовния свят, защото там се крият много тайни 
и много неизвестно познание. Това е интересно 
и много са онези които искат да правят бизнес с 
тези тайни.  

Езотериката е един плах опит да се 
използват духовни сили и енергии. Все повече 
се говори за извънземни и НЛО, това са 
смелите опити да се ползва онова което до сега 
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е било затворено и недостъпно за хората. Тези 
врати ще се отварят постепенно. Хората ще 
стават все по-горди и невярващи, защото ще 
имат достъп до духовния свят. Той е интересен 
и опасен. Той е нов и вълнуващ. Хората обичат 
това.  

За вярващите е важно едно нещо. Да не 
търсим мъдрост и познание от тези източници, 
защото те могат да дадат нещо, но отнемат 
всичко. Ако Бог благоволи да ни открие, нещо, 
Той ще ни го даде, така, че познанието и 
мъдростта, ще предизвикат в нас само 
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД НЕГО! Това е правилния 
начин на подход към духовния свят! 

 
В-2 Мойсей се промени външно(ст.29) 
 Да, в Мойсей настъпиха промени. 

Забележими промени. 
Чуждо ли ни е това на нас? Не си ли 

спомняш, когато повярва, някой да те е питал: 
Ти ми изглеждаш различен/а!?  

Всяко наше докосване до Бога, ще ни 
променя, вътрешно и външно. Ще променя 
характера и лицето ни. 

Пр. Когато Ицо е бил в болницата на срещи 
с лекаря за операцията си, той е бил опериран 
от същия лекар, който е оперирал баща ми. 
Станало въпрос за Пастир Господинов  и 
коментара на доц.Ганев за Пастира бил: Той 
имаше много светла/положителна аура/сияние! 

Искай срещи с Бога и тялото ти ще попива 
от Неговата светлина и любов. Тогава ще 
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сияеш и ти. Тогава няма да мразиш и да се 
дразниш, а любов ще се излъчва от теб и 
мен.Светът има нужда от тази светлина и 
любов.  

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Поклонение е да жертваш на олтара най-
скъпото, милото и онова към което си най-
привързан! 

Поклонение, е да си уговориш среща с 
Бога, такава че да бъдеш променен.  

Ние както Мойсей не можем да вървим 
през пустинята на живота, без Бог да е с нас 
и да ни води.   
Йоан 4:23  Но иде час, и сега е, когато истинските 

поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; 
защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.  

Поклони се на Бога! Искай Той да ти открие 
славата Си! В Исус ти имаш достъп! Този 
достъп е уникален! Той ще има променящ 
ефект върху теб! Възползвай се! 

Открий ми славата Си Отче!(време на 
тишина и вглъбяване!) 


