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1. УВОД- 

 Вчера си мислех: Кога беше Нова Година, 

а ето вече сме прескочили половината 
месец. Връщайки се назад в младостта си, 
никога не помня да съм гледал така 
критично на времето. А то винаги се е 
движело със същата скорост 60 мин. в час. 

Има много неща в живота, които времето 
ни помага да открием. Въпроса е: Когато 
открием истината, какво правим с нея? 

Тази неделя ще говорим за Небесния 
отдел: Изгубени вещи! 

Исус разказва три притчи за изгубени, но 
намерени неща: Изгубена овца, Изгубена 
монета, Изгубен син. Той ги разказва след 
като някой от Еврейските духовници, се бяха 
възмутили, че този Еврейски равин/учител, 
се събира, разговаря и общува с грешници. 

Тези истории не са изгубили актуалност 
вече 2000 години.  Истините които те ни 
казват, са важни и звучат като съвременно 
предупреждение.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес искам заедно да помислим върху 
третата притча на Исус. Притчата за сина който 
напуска дома на баща си, за да си поживее. 
Бащата, който през цялата време на 
отсъствието, не спира да очаква сина си. По-
голям Брат, който не го интересува съдбата на 
по-малкия напуснал дома, но когато той се 
връща в къщи, големия брат много се 
възмущава от … любовта на бащата.  
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Ето няколко истини, които можем да 
разчетем в тази интересна история 

(СЛ 2) 1) МАЛКИЯ БРАТ 
А) Грубото отношение на малкия син 

Лука 15:12  И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай 
ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели 
имота.  15:13  И не след много дни по-младият син си 
събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля 
имота си с разпуснатия си живот.  

Да, това отношение, беше на разглезен 
хлапак, на който ти и аз бихме казали ясно и 
просто: Гледай си работата! Аз не съм 
събирал за да го разпилееш ти! 

Само че, с Бога, нещата не стоят така. Бог е 
решил, да ни даде свободна воля, за много 
неща да решаваме сами в живота. Това е с цел 
да се учим да носим отговорност. Това е с цел и 
да може всеки от нас да открие сърцето си. 
Когато дадеш на някой, много възможности, 
когато му дадеш свобода и право сам да 
решава, той показва истинския си облик. 

Това е и истината за всеки от нас. Преди да 
знаем истината и преди да сме били 
просветени, ние сме се отнасяли грубо към 
Бога. Ние сме Го наскърбявали, с постоянния 
грях, в който сме живеели. Ние сме отричали 
дори Неговото съществуване. Ние сме Го 
отхвърляли съзнателно или несъзнателно всеки 
ден от живота си. С грешни мисли, думи и дела, 
ние сме наранявали Неговото добро сърце. 
Получавали сме онова което Той щедро ни е 
давал всеки ден: въздух(страдал ли си от 
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задух), храна(имал ли време, когато да не 
можеш да се храниш), облекло, удоволствия, 
радости, блага, слънце, красоти, здраве, 
свобода и безброй други. Ако продължа да 
изреждам, нещата които ние приемаме за 
даденост, (полагат ни се независимо какви сме), 
списъкът ще е много дълъг.  

Тези Божии дарове, ние използваме без дори 
да помислим, да Му благодарим и да Го 
прославим. Неблагодарността е наша човешка 
черта. Недоволството е наша човешка черта. 
Обвиняването е наша човешка черта. 
(СЛ 3) Пр. не мога да забравя, когато валя една 
едра градушка във Варна, как веднага на 
следващия ден, вестниците обвиниха Бога, че 
ни бил ядосан. Обичаме да си Го представяме 
като ядосан Бог. 

От друга страна, когато мислим за себе си, 
ние обичаме да се представяме за добри хора. 
Вярно е че има такива невярващи в Бога хора, 
които може да са много по-добри от някои 
вярващи, но това не променя нещата особено 
спрямо Бога.  

Вижте, когато по-малкия син каза на баща си: 
Дай ми дела от твоя имот! Той в действително 
все едно казваше:  

„Аз не искам да бъде вече с теб, не искам ти 
да ми казваш какво да правя, не искам да те 
виждам, да те чувам, искам да си умрял за мен.“ 

Точно така живее и всеки който е добър, но 

отрича Бога. Той казва: Бих желал да си 
мъртъв Боже! , защото такъв човек, живее така 
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все едно Бог е мъртъв. Такива хора мислят 
егоистично. Те искат да ползват Божието, но не 
искат Бог. 

Пр. Един анекдот разказва, че Науката 
достигнала до такива върхове, че човека вече 
можел да вземе пръст и от нея да направи 
човек. Затова един ден гордия човек извикал 
към Твореца: Е и аз като Тебе, вече мога да 
направя човек! Хайде да се съревноваваме. 
Съгласил се Бог и казал на човека: Добре! Ето 
твоята лаборатория, ето и моята. Влизаме и 
започваме.  

Речено, сторено. Даден бил старт и човека 
се запътил да си напълни лабораторията с 
пръст, но Бог го спрял: 

- На къде си тръгнал?  
- За пръст!-казал човека 
-А не, това е пръстта която аз съм направил! 

Ти си направи твоя си пръст и от нея ще 
създаваш, каквото ще създаваш. 

Всичко което имаме е дар от Бога. Нищо не 
ни принадлежи. Въпреки това ние искаме да 
имаме всичко, но без Бога.  

Грозно! Грубо! Грешно! 
 

(СЛ 4) Б) Грозната реалност, която 

следва 
Лука 15:14  И като пропиля всичко, настана голям глад в 

оная страна; и той изпадна в лишение.  15:15  И отиде да 
се пристави на един от гражданите на оная страна, който 
го прати на полетата си да пасе свини.  15:16  И желаеше 
да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но 
никой не му даваше.  
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(СЛ 5)Реалността на живота в грях е като 
съскането на отровната змия. То е с-с-самота,с-
с-скръб, с-с-с-страдание и с-с-срам. 

Това са плодовете на греха. Има ли нужда да 
давам примери?  

Много хора днес вярват във Бога, но не искат 
да живеят с и за Него, защото са водени от една 
сентенция: Да си Християнин има своя цена! 

Да, има! Да за някои хора, тази цена е 
висока. Може да бъдат презрение от 
семейството. Може да бъдат изгонени от 
работа. В някои държави, може да коства 
свободата им, а както и неотдавна се случи с 
онези 21 Египетски коптски младежи които 
платиха с живота си, убити от ислямисти, 
защото са Християни.    

 Но да живееш в грях, също има цена. Греха 
убива. Той убива и тялото, но по-голямото зло, 
е че убива душата.  Сатана е бащата на лъжата 
и греха. Той предлага греха, без да казва за 
плодовете му. Той ти дава греха, без да ти каже 
какво да чакаш.  

Някой е казал: Греха ще те заведе по-далеко 
отколкото искаш, ще те държи по-дълго 
отколкото искаш и ще ти струва по-скъпо 
отколкото си готов да платиш. Греха никога не 
идва сам и не остава сам. Той винаги води след 
себе си цялото си семейство. Той никога не 
иска части от живота ти, винаги иска всичко, 
дори самия ти живот. Плодовете му са сълзи, а 

заплатата смърт.  
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Затова както и по-малкия брат, всеки от нас 
има време на осъзнаване. Време на проблясък. 
Време на отрезвяване. На проглеждане. На 
свободен избор.  

 
Това е времето в което Бог идва в нашия 

живот, независимо колко сме грешни и виновни. 
Независимо колко сме се окаляли. Той идва 
невидим, но с много любов, за да ни покани към 
… 

 
(СЛ 7) В) Голямото завръщане у дома 
(СЛ 8) Лука 15:17  А като дойде на себе си, рече: Колко 

наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз 
умирам от глад!15:18  Ще стана да ида при баща си и ще 
му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;  15:19  
не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме 
като един от наемниците си. 15:20  И стана и дойде при 
баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили 
се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.  
15:21  Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред 
тебе; не съм достоен да се наричам твой син.  

Да дойдеш на себе си. Ето това е! Да 
осъзнаеш, че живота в греха те погубва и да 
потърсиш начин да се върнеш. Сега сина не 
казва „Дай ми“. Вместо това той казва 
“Съгреших, не съм достоен“. Сина планираше 
да каже „направи ме, като слугите ти“, но 
виждаме, че бащата не чака тази част на речта 
на сина. Той го прегърна, целуваше го и 
разпореди да го облекат като син.  

Това е изключително важен момент в 
историята, който всеки от нас добре да разбере. 
Бащата не пита, какви грехове е извършил 
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сина. Той не каза: „засрами се бе хаймана“! 
Бащата не пита дали всичко е пропилял. 
Бащата не пита къде е бил и с кого се е 
събирал. Той се хвърли за да го приеме. Имам 
чувството, че не сина гори от надежда, а 
бащата.  

Чуй сега приятелю. Когато слушаш историята 
на Блудния син, ти най-вероятно си мислиш, 
както и този млад мъж: Сега, дали ще съм 
приет? Дали няма да ме накажат, вместо да 
ме приемат? Дали за мен-толкова недостоен, 
ще са останали милост и любов? Искам да ти 
кажа: колкото по-голям грешник си, толкова по-
осезателна ще е Божията любов за теб.  

Знай: Когато Святия Божии Дух заработи в 
твоето сърце и ти започнеш да мислиш за Бога, 
за прошка, за Вечност, това е влака, който не 
трябва да изтърваш. Бог те кани и ти не трябва 
да се колебаеш. Ако си застанал на кръстопътя 
на който има две посоки: едната ти предлага 
живот без Бог, а в началото на другата е 
застанал Бог, много е важно да НЕ избереш 
живота на безбожието. Не че няма да имаш 
втори шанс, но никой не може да ти го 
гарантира. А една такава грешка, е най-
страшната която ти може да направиш. В пътя 
без Бога, няма да си сам. Там Сатана ще те 
владее, напълно. 

Затова те призовавам да избереш да се 
върнеш в истинския си дом, при истинския си 

Баща. Не зная какви са били отношенията ти с 
твоя роден баща, но едно зная, че ако поставиш 
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живота си в ръката на Бога, няма да съжаляваш 
никога в целия си живот. Ако не разбираш колко 
много Бог те обича, прочети Евангелията и от 
там ще разбереш, че за теб и мен, Той даде 
Сина Си Исус Христос да дойде и умре с 
позорна смърт, за да може нашата прошка да е 
осигурена, не чрез жертви и дела, а чрез вяра в 
Исус и Неговото дело.  
(СЛ 9) Това което трябва да направиш е да 
дойдеш при Бога и да помолиш за прошка. Той 
няма да чака дълго преди да ти я даде. Ела при 
Бога, не със самочувствие на добър човек. Ела 
при Него както Блудния син. И един грях да съм 
извършил, аз съм еднакво мръсен, както кой да 
е престъпник на света. За Бога греха е грях и 
заплатата е смърт, независимо един ли е или 
милион. Божията справедливост е 
безкомпромисна, затова Той от любов към нас, 
чрез великата жертва на Христос, ни дава пътя 
на безкомпромисната благодат/милост. 
Покаяние и спасение чрез вяра в Христос. 
Приеми този безценен дар и реши веднъж 
завинаги, отношенията си с Бог и вечната си 
участ. Не бъди неразумен, да се подиграваш и 
казваш: Никой не се е върнал от там! Ако 
никой не се е върнал, мислиш ли, че ти ще 
можеш, за да коригираш нещо, за своята 
вечност? 

Като отида там, ще видя! Мислиш ли, че 
там ще имаш възможност да промениш нещо? 

Тук и сега е единствената ти възможност! 
Никъде в Библията не ни се казва, че ще имаме 
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възможности да коригираме вечността за себе 
си. Днес е денят в който да постигнеш мир с 
Бога, чрез Христа. Денят утре, може да не ти 
принадлежи.  

Исус казва в същата 15 глава, стих 7 
(СЛ 10) Лука 15:7  Казвам ви, че също така ще има повече 
радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 
деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от 
покаяние.  

Не искаш ли да зарадваш небето днес, като 
се покаеш и поискаш прошка и спасение. Ако 
вярваш, че Исус е умрял и за твоите грехове, 
поискай уверение от Бога, че греховете ти са 
простени и ела да се кръстиш в името на Отца и 
Сина и Святия Дух.  

 

(СЛ 11) 2) БАЩАТА 
Това бих казал е главната фигура в цялата 

картина. Ако сина излъчва разкаяние, бащата 
излъчва любов- безгранична, безкомпромисна, 
безкрайна.  

Вижте неговите дарове за завърналия се син: 

-хубава премяна- мръсните дрипи бяха 

заменени с хубава премяна 
Филипяни 3:9  и да се намеря в Него, без да имам за своя 

правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра 
в Христа, тоест, правдата, която е от Бога въз основа на 
вяра,  

Когато ап.Павел описва духовното облекло 
на Християнина, той пише: 
(СЛ 12) Eфесяни 6:14  Стойте, прочее, препасани с истина 
през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,  
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Ето как Бог решава проблема между Своята 
справедливост и Своята любов спрямо 
грешника. Греха е предизвикателство за 
справедливостта Му, затова чрез вярата, той ни 
облича с Христовата правда, та ние ставаме 
праведни, не с наша правда, а с Христова 
правда и това задоволява Божията 
справедливост и ни примирява с Бога.  

(СЛ 13)-пръстен- пръстена е знак на 

принадлежност към царско семейство, и 
съответно знак на власти авторитет 
Римляни 8:14  Понеже които се управляват от Божия Дух, 

те са Божии синове  8:15  Защото не сте приели дух на 
робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на 
осиновение, чрез който и викаме : Авва Отче!  8:16  Така 
самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме 
Божии чада.  8:17  И ако сме чада то сме и наследници, 
наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако 
страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.  

Вярата в Христос и получаването на 
спасение чрез вяра, не е само отваряне на 
небето за нас. То е даване на специални задачи 
и привилегии както на земята, така и в небето. 
Ние получаваме достъп до ресурси, за 
извоюване на духовни победи и тук и там. Това 
е отговорност и привилегия от висок ранг.  

(СЛ 14)-обувки-обувките са атрибут на 

знатната личност. Личност, която се явява на 
публични и значими места. Сина, който 
представлява Баща си, пред равнопоставените. 
Баща който давайки на сина си предимства и 
привилегий, заявява гордо: Това е моят син! 
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Ти и аз когато сме спасени по вяра, сме 
получили специален статут на Божии синове и 
представители Негови навсякъде. Това е високо 
звание и ние трябва да живеем според него. Да 
ходим и представяме на света нашия Небесен 
Баща и да прогласяваме Неговото спасително 
дело на земята. 
Eфесяни 6:15  и с нозете си обути с готовност чрез 

благовестието на мира.  

Това е благовестието на мира между Бога и 
човека. 

 
Трябва да завършвам, но не мога да 

пропусна  

(СЛ 15) 3) ГОЛЕМИЯ БРАТ 

Неговото поведение се тълкува от много 
хора като странно. Той се разсърди. 

Ако питате мен, кого представя големия брат, 
ще отговоря, че той е представител на 
Еврейската нация. Тя и до днес не приема, че 
Бог може да приеме някого, не защото дълго е 
работил за Него, а просто защото е признал 
вината си и е повярвал в любовта на Бога.  

Но в същото време, можем понякога да 
видим „големия брат“ само като се огледаме в 
огледалото, защото ние които сме приети, често 
правим спасението на други -трудно и дори 
невъзможно. Обичаме да решаваме кой може и 
кой не може да бъде спасен. Пазим обществото 
на църквата, да не би в него да влязат 
недостойни хора.  
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Пр. Когато бях на 25-27 год. получих 
преплитане на червата. Спомням си как доктора 
не искаше да ме приеме в болницата, защото 
според него съм болен от заразна болест и да 
не заразя болните му. Така за малко щях да си 
отида. 
(СЛ 16) Аз често виждам „големия брат“ , когато 
се погледна в огледалото. Миналата седмица 
ми се обади един, човек и попита: Искам да се 
кръстя във вашата църква! На езика ми беше да 
отговоря: То не става така! , но се осъзнах и му 
уредих среща и разговор, за да го водя към 
спасение или ако е спасен, да му кажа кога ще 
има кръщение. Допускал  съм и други подобни 
грешки.  

Образа на „големия брат“ е предупреждение 
към всеки който: 

-се дразни, че някой вярващ е благословен  
-се дразни, когато определени „блудни 

синове или дъщери“ се завръщат 
-се дразни, че Бог върши неща, но не по 

начина по който те смятат за правилен 
-с думите на устата си, може да нарани онзи 

който е отскоро приет в Божието семейство.  
Това са новозаветните „големи братя“, за 

които Божието семейство е станало личен 
бизнес и те се чувстват силни и знаещи, на кого 
може да отворят вратата за небето и кой не 
заслужава да е там.     

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така в тази история има две страни с три 
възможности: 
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(СЛ 17)  -едната възможност е да си 
избягал от дома и от любовта на баща си и 
да не искаш да се върнеш. Твърде горд си за 
да искаш прошка. Ще чакаш или смъртта да 
ти покаже истината или нещо, което е по-
силно от теб, да те смири и заведе при Бога. 
Ако си от този вид хора, аз моля Бог да бъде 
милостив и с каквито и да са средства да те 
доведе до себе си. 

(СЛ 18)  - втората възможност е, да си в 
дома, но до толкова да си забравил от къде 
си дошъл, че да станеш съдия за други. До 
толкова да си се възгордял от своята си 
правдата си, че да си спрял да разчиташ на 
Христовата за спасението си и си се 
превърнал в камък за препъване на по-
слабите и  по-малките. 

(СЛ 19)  -другата възможност е да си 
избягал, но да си се осъзнал и да искаш да 
се върнеш. Бог те чака пълен с любов. Без 
значение колко си грешен. Не се лъжи, че 
някога ще имаш по-добър момент да търсиш 
Бог и прошка за греховете си. Не се бави. 
Отиди и смирено искай да ти прости и да ти 
даде спасение и милост. Небето се радва! Не 
обръщай внимание на намръщените и 
критични образи! Радвай се на мир си с Бога 
и пръстена и дрехата на правдата  и 
обувките на благовестието. Това е най-
благоприятната опция и най-препоръчаната 

от Словото. Това е Добрата вест за всеки от 
нас.  


