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1. УВОД- 

Пр. Един малчуган отишъл при баща си и го 
попитал: 

-Тате, от къде идва дъжда? 
-Не знам сине- отг. бащата 
-Тате, а защо духа вятъра?- бил следващия 

въпрос. 
-Нямам представа синко!-отг. бащата 
-Тате, какво е дъгата?-настоявал сина 
-Не съм сигурен синко!-отговорил бащата. 
Сина видял, че бащата, не дава много 

внимание на въпросите, попитал: 
-Тате, имаш ли нещо против, че често те питам? 
-Не, синко, изобщо нямам против, а как иначе ще 
се научиш!?  

Човешкия ум е бял лист,  който Бог е вложил 
в главата ни, за да може времето, родителите, 
учителите, опита и други фактори, да оставят 
следите на познанието върху него. Така ние се 
учим.  

Учението е светлина, хоризонт и прозрение. 
То може да възгордее човека, ако човек се 
образова само в сферата на материалното и 
физическото, но ако образованието е свързано и 
с духовното, то може да достигне големи висоти 
и дълбоко познание.  

Утре ще празнуваме Деня на Просветата. 
Благодарение на двамата Солунски братя Кирил 
и Методий, ние славяните днес можем да четем и 
пишем на наш български език. Най-важния 
момент от тази наша история, се състои във 
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факта, че тези наши просветители, са имали 
като висша своя цел, не друго, а онова, което 
днес се подминава от обществото ни с цел да 
избледнее и да бъде забравено:  

Братята Кирил и Методий са били Християни 
богослови и голямата им цел е била да направят 
Словото Божие-Библията достъпна за народите 
в Източна Европа и Русия. Тяхната дейност е 
изцяло посветена на разпространяване на 
Евангелието. Без да искат те са въвлечени в 
интригите на немското и латинското 
духовенства. Въпреки това успяват да прокарат 
своята славянска идея, която е жива и до днес.  

(СЛ 2) В България, делото им е донесено и 

разпространено след смърт на Кирил и Методий 
от техните ученици Климент, Наум и Ангеларий, 
които прогонени от Великоморавия(886г), 
прекосяват Дунава и намират радушен прием от 
княз Борис, който в онова време прокарва пътя 
на Християнството в България, за да постигне 
единство и признание. 

Създаването на Кирилицата се свързва с 
името на Климент Охридски, но неговото 
авторство е спорно. Преминаването от 
Глаголица на Кирилица е било труден процес, но 
със съдействието на владетеля  българите 
възприемат добре новата азбука. Тя била много 
по-лесна за писане. Така българите имат своя 
писменост и превод на Евангелието, за да се 
наредят всред Християнските страни в света.  
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Това е история, която българите не 
трябва да забравят или обезличават и в центъра 
на тази история е разпространението на Словото 
Божие. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Защо ви разказвам тези неща?  
Защото благодарение на страданията и гоненията 
на тези Християни, които са имали възможност да 
седят на меки и удобни житейски кресла, да печелят 
много пари и да живеят удобен и спокоен живот, те 
са избрали друго. Над всичко те са искали всеки да 
може да чете на разбираем език Словото! Всеки да 
може да достигне сам, чрез четене до тези вечни 
истини и да ги следва. Не само да ги следва, но да 
учи и децата си на тях. Благодарение на делото на 
тези апостоли, днес ние можем да отворим 
страниците на това слово и да прочетем, какво 
казва Господ: 

(СЛ 3) Второзаконие 11:18  Вложете, прочее, тия 

мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за 
знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между 

очите ви.  11:19  Да учите на тях чадата си, като 
говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато 

ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.  11:20  
Да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата 

си и на портите си,  11:21  за да се умножат дните ви 
и дните на чадата ви на земята, за която Господ се е 

клел на бащите ви да им я даде, колкото време небето 

и над земята.   

(СЛ 4) 11:22  Понеже, ако пазите прилежно всичките 

тия заповеди, които ви заповядвам, и ги вършите, - да 
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любите Господа вашия Бог, да ходите във 
всичките Му пътища и да сте привързани Нему, -

11:23  тогава Господ ще изгони от пред вас всички 

тия народи, и ще завладеете народи по-велики и по-
силни от вас.  11:24  Всяко място, гдето стъпи 

стъпалото на нозете ви, ще бъде ваше; от пустинята и 
ливан, от реката, сиреч , реката Евфрат, дори до 

западното море ще бъде пределът ви.  11:25  Никой 
не ще може да устои пред вас; Господ вашият Бог ще 

всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която 

стъпвате, според както ви е говорил.   

(СЛ 5) 11:26  Ето, днес поставям пред вас 

благословение и проклетия;  11:27  

благословението, ако слушате заповедите на 

Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;  

11:28  и проклетията, ако не слушате заповедите 

на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, 

който днес ви заповядвам и следвате други 

богове, които не сте познавали.  

Последните думи на това послание, отправят 
към теб и мен едно сериозно предупреждение: 
 11:26  Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия;  

11:27  благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия 

Бог, които днес ви заповядвам;  11:28  и проклетията, ако не 

слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от 

пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не 

сте познавали.  
Затова ние сме длъжни да им обърнем внимание. 
Длъжни сме за да не предизвикаме проклятие върху 
себе си и децата си, а благословения. Искаме ли 
благословения? Ако ДА, тогава нека дадем 
внимателно ухо на Божиите предупреждения. 



 6 

 
Какво ни казва Господ?  

(СЛ 6) А)Словото Божие в сърцето и 

душата, на ръка и пред очите-   

 Второзаконие 11:18  Вложете, прочее, тия мои думи в 

сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на 
ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите 

ви.   

(СЛ 7) Говорил съм и друг път върху този текст. 

Евреите го правят буквално, чрез т.н. филактерий. 
Това са превръзка около лявата ръка и около 
главата. На тези филактерии(гр. Филактерион-
амулет), са написани текстове от Изход 13 гл и 
Второзаконие 6 и 11 гл. Във всеки от тези текстове, 
Бог напомня именно това, че Словото Му трябва да 
е в сърцето, около ръката и на челото. Носят се от 
мъже-евреи от 13 и нагоре години, при специален 
ритуал за изучаване на Закона. 

Не мога да не си спомня един друг текст в 
Новия Завет. В Посланието си към Ефесяните 
Павел казва нещо много подобно, но по- подробно и 
много по-духовно от това което намираме във 
Второзаконие. Той казва на Ефесяните: 

(СЛ 8) Ефесяни 6:11  Облечете се в Божието 

всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите 
на дявола. 6:12  Защото нашата борба не е срещу 

кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, 
срещу духовните сили на нечестието в небесните 

места. 6:13  Затова вземете Божието всеоръжие, за да 
можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете 

на всичко, да устоите.  
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И продължава по надолу: 

(СЛ 9) Ефесяни 6:14  Стойте, прочее, препасани с 

истина през кръста си и облечени в правдата за 
бронен нагръдник, 6:15  и с нозете си обути с 

готовност чрез благовестието на мира.  6:16  А освен 

всичко това, вземете вярата за щит, с който ще 

можете да угасите всичките огнени стрели на 

нечестивия; 6:17  вземете тоже за шлем 

спасението и меча на Духа, който е Божието 

слово; 6:18  молещи се в Духа на всяко време с 

всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с 

неуморно постоянство и моление за всичките светии,  

 

Ние не трябва никога да забравяме, че в този (така 
обичан от нас) живот, ние не сме още у дома. Ние 
сме в непрестанна битка с Христовия и нашия(на 
вярващите) враг. Този враг е победен на кръста, но 
е много гневен поради това и много активен в 
атаките си срещу спасените от Христос. Този враг 
само чака, ти и аз да оставим Словото, да оставим 
Христовите заповеди и веднага е зад нас, за да ни 
атакува. 

(СЛ 10) Как се носи щит? Здраво прихванат към 

лявата ръка, за да пази сърцето от нараняване. 
Къде се носи шлема? На главата за да пази 
мислите и мозъка, като главен командващ душата 
компютър. 

Виждате ли колко картинно Павел описва как да 
използваме това което имаме от Бога за да бъдем 
непобедими.   
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Искам днес когато постепенно се отпускат 
мерките срещу пандемията, да не забравяме и ако 
сме забравили да подновим регулярното четене и 
систематичното изучаване на Божието  Слово. 
Вижте! Благодат е за нас, че имаме Словото 
преведено и разбираемо на наш език. Ако 
пренебрегнем тази благодат няма да сме невинни 
пред Бога. Пренебрежително отношение към 
Словото, няма да остане незабелязано и от Сатана. 
Да изоставим четенето на Божието Слово в това 
опасно време, е като войник, който е отишъл в 
битка, но е оставил меча си в къщи. Много се питат: 
Как Бог говори на вярващия? Отг. Чрез Словото Си. 

Затова горещо призовавам всеки от нас(и себе си), 
нека се върнем при Словото. Нека избършим праха 
от кориците му, нека отворим страниците му и нека 
се заровим в текстовете му. Тези текстове, ще ни 
сложат меч в ръцете, чрез който да поразяваме 
врага на душите ни. Исус победи когато беше 
изкушаван в пустинята, чрез една фраза: „Писано е 
…“ 

Знаем ли какво е писано в нашата Библия? 
Запознати ли сме със Словото на нашия Бог? То е 
сила за нас. То е наше съкровище. Искате ли да 
разберете, какво може да извърши Словото Божие в 
живота ни, отворете и четете Азбучния 119 псалом. 
Четете внимателно всяка част озаглавена със 
съответната буква от азбуката на иврит: Алеф, Бет, 
Гимел, Далет(подобно на Алфа, Бета, Гама, Делта). 
Четете и търсете думата „слово“. Ще я откриете 
почти във всеки стих като „Твоето слово“ или 
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„словото Ти/Си“ 

Благодарим на Бога за Словото Му, достъпно и 
разбираемо, достигнало през годините до нас. Ако 
нямаш Библия,  обади се и ние ще ти дадем. Ако 
знаеш някой който няма Библия, купи една и му я 
подари, като дар. Но най-важното е! Както Господ 
каза на Исус Навин: 

(СЛ 11)Исус Навин 1:8  Тая книга на закона да се 

не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху 
нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, 

според всичко каквото е написано в нея, защото 
тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш 

добър успех.  

(СЛ 12) Б)Божието Слово в сърцата на 

чадата ни-19-20ст. 

Нашия текст продължава с още заповеди към нас. 
Тези заповеди не са за да те карат насила да 
вършиш нещо, което не ти е по сърце, но те са за да 
ни умъдрят и да ни осигурят безопасно бъдеще и 
успех. За да осигурят децата и внуците ни. Не ти не 
осигуряваш деца и внуци, като им оставиш хиляди в 
банка и къщи, където да живеят. Това е добро и го 
пожелавам на всеки, но не е важно. Важното е да 
осигуриш на децата и внуците си вечен дом в 
небето. Един ден няма ли сърцето ти да се къса, ако 
ти се радваш на Божията любов, която те е обвила и 
ти дарява спокойствие и мир в рая, а виждаш, че 
децата ти или внуците ти са останали без вяра и без 
спасение? Няма ли да ти тежи, че си им дал дом и 
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богатство на земята, а си ги лишил от мъдрост и 
възможност, да спасят душите си? 
Затова Словото казва:  

(СЛ 13) Второзаконие 11:19  Да учите на тях чадата 

си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, 
когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.  

11:20  Да ги написваш на стълбовете на вратите на 

къщата си и на портите си,  

 
Какво ни казва Господ? И нека да се условим! Не ми 
казвайте, това е за Израил, не е за нас. Ние сме 
деца на благодатта, не на закона. Прави сте, до 
някъде. Благодатта е валидна за нас, но ако ние не 
я предадем на децата си, тя ще остане неефективна 
за тях.  
Ще ви напомня една грешка която ние допускаме 
често спрямо децата си: 
Ние смело и безумно критикуваме пред тях църква, 
пастори, вярващи, служения. Това го правим, като 
не мислим, какво сеем в крехките им сърца. Груба 
грешка! Детето си прави логически изводи и идва 
време да вземе решения, които може да ни 
изненадат, но няма да ни зарадват. Ако мама и тате 
са едни в къщи, а други в църква, това не е 
нормално. Ако мама и тате, в църква мълчат, а в 
къщи критикуват всеки и всичко, значи църквата не е 
добро място аз да остана, когато порасна.  
Позволете ми да направя отново препратка, към 
Новия Завет:   

(СЛ 14) Eфесяни 6:1  Деца, покорявайте се на 

родителите си в Господа; 6:2  "Почитай баща си и 
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майка си", (което е първата заповед с 
обещание), 6:3  "за да ти бъде добре и да живееш 

много години на земята". 6:4  И вие, бащи, не 

дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение 

и наставление Господне.  

Как ти татко мислиш, че дразниш детето си? Като 
показваш или насърчаваш двуличие и несигурност в 
къщи. Главата на семейството трябва да е стената 
на авторитета. Майката трябва да подържа тази 
стена неподвижна. Детето иска и се бори за свобода 
на действие.  

(СЛ 15) То иска да избута стената на авторитета. В 

същото време усеща голямата нужда от авторитет, 
на който може да се обляга. Ако ти винаги отсъпваш 
пред желанията на детето си, ти за него не си 
авторитет. То никога няма да се чувства сигурно с 
родител който не може да каже „НЕ“. Независимо 
колко много му даваш. По-добре е да даваш по-
малко, но да си силен авторитет, отколкото да му 
задоволяваш всяко желание и да мислиш, че поради 
това, то ще те уважава и цени. Детето има нужда от 
възпитание и авторитет. Ако не ги открие в дома, ще 
ги търси на улицата, ще ги търси в компютъра, ще ги 
намери вън от дома и тогава, ТО ще е изгубено и за 
теб и за Бога.  
Мили родители, от Христова страна ви умолявам, 
четете Словото и изпълнявайте неговите препоръки 
за възпитание. Интернет е пълен с учители, но 
Словото е издържало изпита на времето и идва от 
много по-голям Авторитет, отколкото съвременните 
учители! Много от тях са писали само за да си 



 12 

изкарат диплома, а не защото знаят как! Довери 
се на Словото. Бог ще благославя твоето 
поколение, ако ти предаваш децата си в Неговите 
ръце и ги учиш на любов към Него.  
За Израил, само едно поколение беше достатъчно 
за да забравят Бога на бащите си. Защо? Защото 
родителите не показваха вярност и не учеха децата 
си на вярност.  
Пр. Моят прадядо (по бащина линия) е бил 
невярващ. Дядо ми е повярвал и е предал вярата си 
на баща ми, баща ми на нас, а аз съм се старал да я 
предам на децата си. По същия начин стоят нещата 
и по майчина линия. Моята баба е била първата 
вярваща и въпреки, че дядо повярва дни преди да 
умре, тя успя да предаде вярата на майка ми, а 
майка ми на мен. Когато веднъж дядо казал, че за 
майка е добре да се омъжи за някой(дори и 
невярващ),по-добре е за невярващ, отколкото стара 
мома. Отговора на баба е бил: „Само през трупа 
ми!“ 
Свикни да търсиш Бога за всичко и всякога. 

(СЛ 16)С какво е нашарена вратата ти? С 

напомнящи бележки?  

(СЛ 17)Задачи или просто неща, които да 

предизвикат смях?  
На нашата няма нищо. Словото ни насърчава, не 
толкова да надпишем вратите си със Божието 
Слово(защото ако няма сърце, това не помага), а да 
не излизаме и да не влизаме в дома си, без да 
призоваваме Божието присъствие. Така да научим и 
децата си.  
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(СЛ 18)В някои домове съм виждал прекрасни 

молитви написани и закачени по стените или на 
вратите. Това е добре, стига да излиза от сърцата 
ни и с вяра да призоваваме Божието присъствие, да 
бъде с нас, когато излизаме и да пребъдва в домът 
ни, когато сме вътре.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Текста ни завършва с нещо което не трябва да 
пропускаме. Както казах в началото. Бог когато 
дава тези заповеди, Той поставя големия въпрос 
пред Израил и пред нас. Въпроса на свободната 
воля. Аз вярвам в това, че Бог в Своето 
предопределение, е дал шанс и за свобода на 
нашата лична воля. Бог никого няма да спаси 
насила, но всеки който иска да угоди на Бога, 
който обича Бога, по един или друг начин ще 
бъде намерен от Него.   

(СЛ 19)Второзаконие  11:26  Ето, днес поставям 

пред вас благословение и проклетия;  11:27  

благословението, ако слушате заповедите на 

Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;  

11:28  и проклетията, ако не слушате заповедите 

на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, 

който днес ви заповядвам и следвате други 

богове, които не сте познавали.  

Благословенията са върху нас и домовете ни, 
когато ние вървим с Господа. Днес Бог поставя и 
пред нас избор-път с Него на благословения или 
проклетия. 
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Живеем във време, в което границата между 
вяра и неверие е тънка. Много хора си мислят, че 
с доброта могат да се спасят и без Христос. Не 
може човек да достигне до Бог Отец, без вяра в 
Христос. Без Христос ще достигнем до  
Бог-Съдия, а това не е добър избор. Затова за да 
се спасиш, трябва да вярваш в Исус и неговата 
жертва за нашите грехове и нашето оправдание. 
И когато направим това, от там нататък задачата 
ни е да стоим твърдо верни и обичащи Бога, 
чрез Христовата сила действаща в нас. Вярата 
тогава не е бреме, а сила и ентусиазъм. В 
България цари християнски атеизъм. Наричат 
се християни, но не вярват в Христос. Ходят на 
църква от празник на празник и спазват езически 
обичаи. 
Пр. Преди пандемията отидохме при нашия 
Православен владика. Той ни разказа следния 
куриоз: 
Човек го вика за да освети лозето му и бизнеса. 
Владиката отива, а човека извадил от някъде 
статуята на гръцкия бог на виното Дионисий,  и 
без притеснение умолявал владиката да му 
освети и статуята на Дионисий.  
Можем само с огорчение да кажем с думите на 

(СЛ 20)Ян Хус, който изгаряйки на кладата, 

видял възрастна жена, да носи шепа съчки, 
които да добавя към кладата му: 
О Свещена Простота! 
България има нужда от нас и от нашите деца и 
внуци. За да не остане нацията ни в тази 
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свещена простота, ние трябва да бъдем 
сериозни и искрени във вярата си всеки ден, за 
да видят това децата ни и да продължат във 
вярата след нас. АМИН! 

 


