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(СЛ 2) Псaлом 62:1  (По слав. 61). За първия певец, по 
Едутуна. Давидов псалом. Душата ми тихо уповава само 
на Бога, От Когото е избавлението ми. 62:2  Само Той е 
канара моя и избавление мое, И прибежище мое; няма 
много да се поклатя.  62:3  До кога, всички вие, ще 
нападате човека За да го съборите като наведена стена и 
разклатен плет? 62:4  Съветват се само да го тласкат от 
висотата му; Обичат лъжата; С устата си благославят, а в 
сърцето си кълнат. (Села).  

(СЛ 3)  62:5  Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, 
Защото от Него очаквам помощ.  62:6  Само Той е канара 
моя, и избавление мое, И прибежище мое; няма да се 
поклатя. 62:7  У Бога е избавлението ми и славата ми; 
Моята силна канара и прибежището ми е в Бога.  62:8  
Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте 
сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище. (Села).  

(СЛ 4) 62:9  Наистина ниско поставените човеци са лъх, а 
високопоставените лъжа. Турени на везни те се издигат 
нагоре; Те всички са по-леки от суетата.  62:10  Не 
уповавайте на насилие, И не се надявайте суетно на 
грабителство; Богатство ако изникне, не прилепяйте към 
него сърцето си.  62:11  Едно нещо каза Бог, да! две неща 
чух, - Че силата принадлежи на Бога,  62:12  И че на Тебе, 
Господи, принадлежи и милостта; Защото Ти даваш на 
всекиго според делото му.  

 

1. УВОД- 

(СЛ 5) В нашата Църква имаме обичай да 
избираме стихове от Библията в началото на 
всяка Нова година. Избираме с молитва един 
за църква и всеки избира стих и за себе си. 
Това е хубава практика, която ни дава  
Божии слова върху които да се облегнем, да 
мислим и да живеем според тях. Разбира се 
това е валидно, само за онези които се 
доверяват на Божието слово. За онези които 
не се доверяват на Библията, можем да 
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кажем, че за тях, дори някой от мъртвите да 
им се яви, те няма пак да повярват 
(перефразирам думите на Авраам от 
притчата за Бедния Лазар и богаташа в Лука 
16 гл.)А за онези които се доверяват, това 
Слово може да е отговор на очаквания, сила 
за трудни дни, помощ във 
взаимоотношения, мъдрост в дни на 
действие, предупреждение за наближаващи 
събития.  

Нашата църква имаше такъв стих за 
миналата година, има и за тази. Стиха е част 
от припева в Псалом 62. Припев е онзи стих 
в поезията и музиката, който съдържа 
главната мисъл на автора и се повтаря след 
всеки стих. Целта е читателя или певеца, да 
може лесно да схване основната идея на 
автора. Псалом 62, започва  с главната 
мисъл на Автора и след това я повтаря два 
стиха по-надолу. Ето го и текста:  
(СЛ 5) Пса 62:5  Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на 

Бога, Защото от Него очаквам помощ.  

Времето в което Давид пише Псалма 
става явно от стиховете преди нашия 5-ти 
стих. Там се казва: 
(СЛ 5) Пса 62:3  До кога, всички вие, ще нападате човека 

За да го съборите като наведена стена и разклатен плет?  
62:4  Съветват се само да го тласкат от висотата му; 
Обичат лъжата; С устата си благославят, а в сърцето си 
кълнат. (Села).  

Думи на горчивина и разочарование от 
хората. Онези хора, които мислят злото на 
слабия и разколебания. Те виждат в него 
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беззащитност и искат непременно да го 
съборят и унищожат. Времето когато на 
„хейтърите” е дадена възможност и терен да 
разгърнат злобата си. Защо?  

Ние живеем в едно забързано време и 
един зъл свят. Постоянно си поставяме 
задачи и цели, в които постоянно се 
проваляме. Всичко се движи толкова бързо 
около нас, че често не сме в състояние да 
настигнем събитията и изоставаме от 
темпото на живота. На всичко отгоре, около 
нас е пълно с озлобени хора, които гледат 
на нас, единствено като на поредна 
възможност да се обогатят или спечелят. 

Пр. Навлязохме в новата година и всеки 
си е поставил цели. Ето едни от най-често 
поставяните цели: 
(СЛ 6) 1 – Да отслабна 

2- Да намеря работа 
3- Да правя Упражнения 
4- Да Подобря финансовото състояние 
5- Да Живея здравословно 
Статистиката показва, че 20% от 

амбициозните се провалят още първата 
седмица, 40 % се провалят в първия месец, а 
50% в първите 3 месеца.  Човека е 
амбициозно създание. Иска да постегне 
много, но не може сам.  

Какви са твоите цели за 2019г? Какви са 
твоите очаквания? Стремежите ти какви са? 
Какви са твоите опасения и страхове!  
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Нека накратко тази сутрин да видим, 
какво ни насърчава този стих да вършим. 
Може би за една седмица само, или за един 
месец или за цяла година, а защо не и по-
дълго. Съветите на Словото, не са за два 
дни, а за цял живот.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Две неща, в които можем да сумираме 
целия Псалом: 
(СЛ 7) А) Едно усилие 

И  
Б) Богати резултати 

(СЛ 8) А) ЕДНО УСИЛИЕ:- „Само в Бога” 

За Давид, Бог беше център на живота. 
Въпреки слабостите си! Въпреки пороците си! 
Въпреки грешките си, той беше по Божието 
сърце или Бог имаше благоволение спрямо 
него.Давид на се отдалечаваше от Бога и не 
искаше да е далеко от Него, дори когато 
ставаше въпрос да получи наказание от Бога.  

Да поставиш упованието си САМО НА 
ГОСПОДА, означава всички други твои 
приоритети, да отидат на второ и последващо 
място.  

Слушай ме скъпи приятелю! Да живееш със 
Бога и за Бога, не е старомодно и излязло от 
употреба. Може много хора днес да се отричат 
от Бога. Може болшинството от хора около теб, 
да не зачитат Бог и да казват, че не вярват в 
Бог, това не прави Бог по-слаб или по-далечен. 
Не допускай тълпата да те води и да 
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контролира живота ти. Сам провери и сам се 
увери в съществуването на Бог.  

Ти който слушаш сега и си мислиш, че 
вярата в Бог е глупост и отживелица, искам да 
те предизвикам: В следващите няколко дни, ще 
те сполетят трудности и беди! Когато дойдат, 
искам да те посъветвам, да се обърнеш към 
Бога в Когото не вярваш и Когото не признаваш 
и в молитва да Му кажеш: 
(СЛ 9)  Боже, ако ти съществуваш, моля те 
от сърце изяви ми силата си и покажи ми 
присъствието си, като дадеш разрешение и 
мир в живота ми, като отнемеш страданието 
ми и разрешиш проблема ми! Ако ти послушаш 
молитвата ми, тогава и аз обещавам, че ще 
вярвам в Теб и ще Те следвам.  

И когато Бог ти покаже, че съществува и 
чува и отговоря на молитвите ти, не се бави: 
Намери Църква , намери Библия, намери 
вярващи и питай какво да направиш за да 
спасиш душата си. 
(СЛ 10) Ако си от Варна, най-сърдечно те каня, 
да дойдеш на църква всяка неделя се събираме 
сутрин от 10.00 часа и следобяд от 17.00 часа и 
ще ти бъде разяснено.  

Да сложиш Бог в центъра на живота си е 
най-великото дело, което би могъл да 
направиш. Да, това би било най-доброто дело в 
живота ти, защото така ще спасиш душата си и 
ще спечелиш Вечност с Бога.  
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(СЛ 11) Само Бог-казва Псалмиста, а аз ще 
добавя „И За Цял Живот?” И искам от опит да 
ти споделя: 

Аз не съм съвършен, но обичам Бога. Ако 
живота ми започне от начало, има много неща, 
които бих променил, но едно съм сигурен, че 
искам да запазя и то е ВСЕ ТАКА ДА ОБИЧАМ 
БОГА!„ 

САМО БОГ , САМО БОГ, ЕДНИНСТВЕНО 
БОГ, НИКОЙ ДРУГ, НО БОГ.  

И когато поставим Бог на първо място и не 
допускаме друго да заема това единствено 
запазено за Бога място, тогава следват два 
чудесни резултата: 

 

(СЛ 12) Б) БОГАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 
(СЛ 13) 1. Упование САМО в Господа!-
СПОКОЙСТВИЕ ЗА ДНЕС  
Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога,… 

Давид насърчава душата си/себе си, да 
свикне да поставя упованието си в Господа. 
Упование, означава да разчиташ на нещо или 
някого. Псалмиста насърчава всеки човек, да се 
научи да уповава да се обляга САМО на Бог. 
Коя е думата обратна на „уповаване”? Това е 
недоверие!  

В кого е поставено твоето доверие? 
Отворих старите преводи на Библията и там 
вместо думата „упование” е употребена друга 
дума, която сякаш е по-ясна. Тя е „Успокоява”! 
Текста звучи така: 
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(СЛ 14) Пс.61:6 „Само в Бога се успокоявай, 
душо моя,…”(по Слав. Синодално изд.1925г)  

Еврейската дума от оригинала има 
разнообразно значение: 

-спри 
-почивай 
-млъкни 
-чакай неподвижно 
Което и от тях да вземем, няма да сме 

далеко от истината, за състоянието на онази 
човешка душа, която е избрала Бог за своята 
житейска и вечна сигурност.  
(СЛ 15) ПР. Задълженията са наши, събитията 
са Божии! Много е грешно, да търсим сметка на 
Бога, как ще извърши това или онова! Това не е 
наша работа. Силата на вярата се състои в това 
да оставиш Бог да движи събитията. Нашата 
работа е само да наблюдаваме, онова което 
Той върши.  

Да уповаваш само на Бога е една от 
върховните цели на които Той иска да научи 
Своите деца. От опит ви казвам, че най-трудно, 
но и най-благословено е когато учиш този урок 
преминавайки през болки и страдания. 
(СЛ 16) Пр.Три годишния Давид е болен от 
левкимия. Родителите му го водят при най-
добрия лекар по детски болести. Доктора 
обяснява на детето, че е болен и за негово 
добро, ще му причиняват често болки. Давид 
търпи стоически множеството убождания. Но 
идва време за взимане на костен мозък- много 
болезнена процедура. Три сестри държат 
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малчугана докато трае процедурата. Накрая 
Давид, през сълзи, хлипайки и с напълно 
измъчен вид, се обръща към лекуващия лекар и 
казва: „Благодаря за това че ме боля!” 

Мога ли винаги да успокоявам душата си, 
да запазвам вътрешния си мир, уповавайки 
само на Бога? Мога ли дори когато сълзите ми 
текат и болката ме задушава, аз да кажа през 
хлиповете: Благодаря за това, че ме боли! 

Не зная! Отговора е много личен! Теста е 
много личен! Разбираш себе си, само във 
времето на страданието! Дали страданието ще 
може да засенчи, образа на добрия Баща в 
съзнанието ми!? 

Искам да кажа на вас и на себе си! 
Разбрал съм, че в живота на вярващия има 
много неща, които се повтарят от живота на 
Исус- в различна степен, но подобни. 
Изхождайки от това, може да кажем, че нашия 
живот е предопределен да премине малко или 
много през: 

-етап на смиряване и убиване на нашето 
Его. Бог ни учи да разчитаме на Него. 

-етап на възход, победа и напредък. Бог 
ни учи на смелост. 

-етап на жертва и страдание. Бог ни учи да 
приемаме всичко от ръката на добър Бог. 

Всичко много зависи от нашето 
послушание и внимание на Божия глас. Да 
Божия глас трябва да бъде чут, трябва да бъде 
повярван, трябва да му се реагира на време. 
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(СЛ 17) Пр. Чували ли сте за незрящи ски 
състезатели. В пара-олипииските игри има ски-
слалом за незрящи. Те карат ските си между 
слаломните врати и колове, също както и 
зрящите. Единствената разлика е, че тези 
скиори са придружавани от зрящи скиори, които 
карат пред тях и с висок глас им казват: Наляво, 
Надясно, Напред! Незрящия трябва да слуша 
внимателно и да изпълнява безропотно, защото 
иначе, ще има сблъсък и той може да е 
фатален.  

Незрящата Даниела казва: Ние се движим 
на места със 80-90 км/час и аз разчитам на 
мъжа си 100%! 

А мъжа и допълва: „В моите команди, аз 
се старая, да съм възможно най-точен и ясен, 
иначе тя ще трябва да гадае, какво да прави!” 

Бог е точен и ясен, когато ни води, но ние 
често сме с раздвоено внимание и не можем да 
схванем или реагираме и затова често падаме и 
страдаме. Въпреки това, Бог винаги е в 
състояние да ни изведе от критичната ситуация.  

Пр.Млад летец кара с инструктора си 
учебен самолет. Инструктора казва на кандидат 
летеца: Пусни щурвала и изключи двигателите. 
Ще реагираш, когато аз ти кажа!  

Младия летец, изпълнява заповедта. 
Двигателите спират, щурвала отива в една 
посока и самолета се накланя и полита 
стремглаво надолу към земята. Страшно е! 
Младия летец, чака заповед, но такава не идва. 
Накрая страха взима връх и той грабва щурвала 
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и вкарва самолета в нормален летателен 
режим.  

Инструктора не е доволен. Ученика пита: 
Та ние със сигурност щяхме да се разбием!!!??? 

Инструктора се усмихва и казва: Аз мога 
да те извадя от всякаква ситуация в която и да 
влезнеш. Само трябва да ми се довериш. Ако 
не можеш да ми се довериш, вдигай самолета и 
ще повторим действието! 

Да успокоим душите си в Бога! Да 
затихнем в Неговата милостива и силна ръка! 
Да убедим себе си, че Бог ни е достатъчен за 
всичко.  

Ние българите сме свикнали да имаме за 
всяко нещо „свой човек” и силно разчитаме на 
това. Правим услуга за услуга! Създаваме 
сложни комбинации от връзки, за да са ни 
полезни, когато дойде време и сме в нужда. 
Познавам хора които използват връзките си 
като професия и така си изкарват парите- 
Човека с връзките! 
(СЛ 18) Пса. 118:8  По-добре да се надява някой на 

Господа, А не да уповава на човека.  118:9  По-добре да се 
надява някой на Господа, А не да се уповава на князе. 

Имам ли спокойствие? На какво се базира 
моето спокойствие? А ако нямам спокойствие, 
дали разчитам на Бога само? 
(СЛ 19) 
“Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на 
Бога,…”  

или  
 „Само в Бога се успокоявай, душо моя,…”  
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(СЛ 20)2. Очакване САМО от Господа!- 

СИГУРНОСТ ЗА УТРЕ 

…Защото от Него очаквам помощ.  

(СЛ 21)Стария превод отново ни дава по-ясна 
картина: 
„…защото на Него ми е надеждата.” 

Да разчиташ на Божията помощ, да 
поддържаш надеждата си жива в Господа 
означава две неща: 

1-Означава да се научим да не се 
безпокоим. Учението на Исус относно 
безпокойството е от ясно по-ясно в Матей, като 
Исус учи учениците си да не се безпокоят за 
утре. Той им даваше пример за такъв живот. 
Исус нито събираше, нито се грижеше дали ще 
има за утре. Да, те имаха касиер, но онова 
което събираха, беше за да има ако се наложи, 
а не за да има дълбоки резерви и изобилие. 
Когато беше нужно изобилие, Исус се молеше и 
изобилието беше на лице- хляб и риба, 
достатъчно за да нахрани хиляди. Исус ако се 
грижеше за нещо, това беше мисията Му на 
проповедник на благовестието. 

И аз искам да се запитаме днес: Аз грижа 
ли се за благовестието? Грижа ли се за да имам 
събрано богатство на небесата. Сядал ли съм 
да си калкулирам какво съм натрупал като 
духовно богатство? Задавал ли съм си вечер 
въпроса: Днес какво сложих в небесната банка 
на моята сметка? 

Някой е казал: 
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(СЛ 22) „Началото на безпокойствата е края 
на вярата и началото на истинската вяра е 
края на безпокойствата. „ 

Пр.По времето на Наполеон, един ден 
пред стените на един Австрийски град се 
оказала част от Франската войска( 18 000 
войници) предвождани от френски генерал. 
Австрийците се уплашили и градския съвет 
решил, че капитулация е единствения изход за 
тях. Местния свещеник, им напомнил, че на 
другия ден е Великден и ги приканил да си 
извършат службата, а Бог ще се погрижи. 
Сутринта той забил камбаната за да се съберат 
хората. Французите като чули камбаните, 
решили че Австрийската армия е дошла за да 
избави града и избягали. 

 И накрая трябва да кажем, че освен 
безпокойството има и още един проблем идващ 
от който да се пазим: 

Едното което трябва да научим е да не се 
безпокоим за нещата, които не сме доверили в 
Божията ръка, а другото е …  

 
2. Да се научим да не търсим сигурност в 

материалните неща в живота, защото 
те бързо изчезват и не са постоянни.   

(СЛ 23) Пс.62:10 ни дава добър и мъдър съвет: 
Пса 62:10  Не уповавайте на насилие, И не се надявайте 

суетно на грабителство; Богатство ако изникне, не 
прилепяйте към него сърцето си.  

    

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Апостол Павел формулира кратко това за 
което говорихме дълго: 
(СЛ 24)Римляни 12:12  Радвайте се в надеждата, в скръб 
бивайте твърди, в молитва постоянни.  

Давид изказва Псалом 62 след лични 
опитност. Можеби когато е бил гонен от цар 
Саул или когато бягаше от само-
провъзгласилия се за наследник на трона 
негов син-Авесалом. Давид иска да ни научи 
да започнем по-пълноценно да разчитаме 
само на Бога. 
(СЛ 25)  Бог ни е достатъчен за всеки ден в 
годината и при всяко обстоятелство.  

Освен това той ни учи, да не се 
стъписваме пред  днешните заплахи идващи 
от хора или обстоятелства, които ни 
застрашават, както и да не се безпокоим за 
утрешния ден,защото: От Бога ни е 
избавлението и в Него ни е надеждата.  
Псалом 62:5  Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на 

Бога, Защото от Него очаквам помощ.  

 


