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1. УВОД- 

Добре дошли на третата ни провед върху 
Посланието към Филипяните.  

Изпълнихте ли задачата която ви дадох 
миналата неделя? Каква беше тя? 

Два списъка:  
-моите временни радости 
-моите вечни радости 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

 

А) Кротък дух 
Фил. 4:5  Вашата кротост да бъде позната на всичките 

човеци; Господ е близо.  

Кротостта вече не се котира добре в 
обществото на 21 век. Когато се каже за някой, 
че е много кротък човек, ние автоматично го 
слагаме в графата на смотаните и захлупените. 
Представяме си човек, който не е оправен, не 
може сам да си урежда живота. Мълчалив и 
затворен. 

За да разберем кротостта, можеби трябва да 
я противопоставим на невъздържаноста. 

Виждали ли сте човек, който не умее да се 
въздържа? Виждали ли сте избухлив човек? Аз 
съм виждал. Той/тя може да е добър 
християнин, но когато се ядоса ...?! Тогава 
кроткия Християнин се свива в ъгъла, защото 
гневът така е завладял сърцето на 
невъздържания, че той не вижда и не разбира, 
как изглежда отстрани. В такива моменти, може 
да видиш и да чуеш нещо, което няма начин да 
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не те накара да се запиташ: Това ли е човека, 
когато познавам.Това Християнин ли е? 

Едно от нещата които винаги питам младите 
които ще се събират за да създават семейство: 
карали ли сте се до сега? Ако ми кажат, че са 
се карали, съм доволен и продължава 
консултацията ми нататък. Защо? Защото 
когато човек е гневен, той лесно изкарва звяра в 
себе си наяве. Той сваля маските, които може 
да е носил дълго време. Тогава разбираш с 
какъв човек си имаш работа и можеш да 
прецениш, дали искаш с него/нея да прекараш 
остатъка от живота си! 

Бог иска от своите да не се поддават на 
гнева. Да не бъдат слуги на гнева. Да не 
робуват на яростта. Мъдреца в Притчи казва: 
Притчи_19:11  Благоразумието на човека възпира гнева му,  

Притчи_29:8  …, Но мъдрите усмиряват гнева.  

Словото не очаква от вярващия да прикрива 
гнева си. То не насърчава вярващия да се учи, 
да пази гнева си за специално време. То ни учи 
да сме кротки. Да сме кротки означава да не се 
намира гняв у нас.  

Да, зная че някои няма да се съгласят с това. 
Те ще ме запитат: Означава ли това, че 
вярващия трябва да е овчедушен.  

Да си кротък не означава да си глупав. Може 
да си кротък и мъдър. Мъдрия не разрешава 
споровете с викове или юмруци. Който мисли, 
че така може да постигне нещо, много се лъже. 
Такива спорове, не са разрешени. Такива 
спорове стават задълбочени и хронични. Онзи 
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който е склонен към спорове и кавги, не 
означава, че е умен, зрял и разбиращ живота. 
Ако си кротък и мъдър, тогава ще знаеш кога и 
как да реагираш на злобата, агресията и 
невъздържаността. 

Псалмиста дава много точни определения и 
обещания относно кротките: 

-Бог не забравя вика на кротките- Пс.9:12 
-Бог слуша молитвите на кротките- Пс.10:17 
-Бог води кротките си деца с правда, не с 

наказание- Пс.25:9 
-Кротките ще наследят(ще получават благата 

на) земята и ще имат мир в изобилие- Пс. 37:11 
и Мат.5:5 

-Господ насърчава кротките- Пс.147:6 
-Господ дава победата на кротките-Пс.149:4 
Ап.Павел казва на филипяните: Бъдете 

известни с кротостта си на хората. Евангелист- 
нека всеки да знае- означава Кротък. Човек, 
който не отмъщава за злото. Човек който не 
реагира на гнева на другите с гняв. На злобата 
на другите със злоба. На заядливостта, 
присмехите, хулите със заядливост, присмехи и 
хули.  

Защо прави така Евангелиста? Защо да не се 
защити? Защо да не реагира?Защото той не 
разчита на себе си, а на Бога да бъде защитен 
от атакуващия. Защото най-често атаката срещу 
мене е планирана от Бога, за да ме научи да 
търпя и разчитам на Него за разрешение и 
изход. Това е валидно и в църква и извън 
църква.     
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Исус казва: 
Maт. 5:5  Блажени кротките, защото те ще наследят земята.  
 

Б)Възможностите на молитвата 
Фил. 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с 

молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение;  4:7  и Божият мир, който никой ум не 
може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа 
Исуса.  

Молитва=Мир 
И ако миналата неделя ап.Павел ни учеше, 

как да запазим радостта си за цяла година, днес 
той ни учи как да запазим мира си за цяла 
година. Това са полезни навици, които ще 
направят живота ни много по-спокоен и 
безоблачен.  

Павел имаше за какво да се безпокои. Той 
започва тази глава с нещо, което си заслужава 
безпокойство.  

Има една холандска поговорка, която казва: 
„Когато котката я няма в къщата, мишките 
танцуват на масата!“ 

Павел не е можел да бъде във Филипи и да 
решава споровете, затова две мили, активни, 
огнени сестри са се скарали и явно, нещата не 
са много здравословни там. 

 
Когато говорим за вътрешен мир, ние се 

изразяваме, като казваме: „имаме сърдечен 
мир“. 

Пр.Бях доста млад, когато пристигна камион с 
помощи. Трябваше да го освободя от 
митницата. Всичко беше наред, докато не 
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видях, че камиона е бил разпечатан от някого и 
митничарите не искаха да го освободят. 
Шофьорите на камиона, се надяваха да 
разтоварят бързо и да си ходят, защото всеки 
от тях имаше друга професия от която бяха 
освободени с благотворителна цел, но все пак 
нямаха повече от предвиденото време. Можеше 
да имат проблеми с шефовете си, ако се 
забавят много. Аз се чувствах отговорен за тях  
и много се притесних поради неуредиците. 
Беше време когато митничарите се заяждаха за 
малки неща и очакваха да им дават пари за да 
подпечатат декларациите. Притеснението ми 
нарастваше с всеки час. Умът ми работеше 
трескаво, молех се и очаквах чудо, но то не 
ставаше. Тогава разбрах какво означава, да 
„нямаш мир в сърцето си“. Изведнъж въздухът 
ми взе да не стига, започна да ми причернява 
пред очите, а сърцето ми сякаш щеше да 
изскочи навън и да хукне. 

Затова ние използваме този израз, за 
сърдечния мир. Това обаче е мир на ума! 
Сърцето реагира на умственото ни 
безпокойство. Когато умът е спокоен и сърцето 
работи нормално. Затова и Павел говори за 
сърцата и умовете на вярващите.Исая казва: 
Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, 

Защото на Тебе уповава.  

Бог иска нашите умове да са хладни, а 
сърцата ни спокойни.  
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Как да запазим ум и сърце от безпокойствата, 
които могат освен да ни депресират, могат дори 
да ни убият.  

Най-добрия пример за влиянието на 
молитвата върху ума и безпокойствата на 
вярващия е описан в книгата на Данаил 6 гл. 

Пр.Царят обявява, че никой няма право да се 
моли на бог или човек, освен на него.Данаил, 
отива в стаята си и въпреки забраната, без да 
се крие, без да мисли да се подчинява на 
заповедта(царя му е работодател), отваря 
прозорците си към Ерусалим, и с лице насочено 
натам, се моли на Йехова. Как се молеше 
Данаил? С благодарност Дан.6:10. Какво се 
молеше Данаил? Отправяше прошение, към 
Бога-Дан.6:11! 

В резултата на молитвата си Данаил изкара 
една спокойна нощ, обиколен от гладни лъвове. 

От друга страна, царят който имаше целия 
комфорт и богатствата на царството си, но не 
се молеше, изкара една неспокойна нощ.  

Дали ап.Павел казвайки на Филипяните, да 
пазят мира си, чрез молитва, нямаше именно 
Данаил в ума си? 

Пр. Преди няколко месееца от телефонната 
компания ме зарибиха. Казаха ми че задено с 
телефонните сметки, ще ми одъжат малка сума 
като застраховка за жилището. Съгласих се 
защото сумата не беше голяма, а това 
предполага една сигурност, че ако стане нещо с 
жилещето, някой ще ти плати щетите. 
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Нещо подобно са милитвите ни, за които 
жертваме малко време и внимание. Ние се 
молим, за да може ако дойдат изпитания да ги 
преодолеем лесно. Нещо по-ценно за 
молитвите е, че те не само могат да ти осигурят 
лесно преминаване, а могат и да те предпазят 
от изпитанието, то изобщо да не дойде. 

Молитвата е първо условие за нашата 
сигурност и вътрешния мир на вярващия. 
Братко и сестро, плати тази нищожна цена и 
запази сърцето си спокойно! 

И нека ви призная нещо. Не разбиирам, защо 
много от вас вярващите пренебрегвате 
молитвения час в сряда вечер. Това е време на 
мощно действие от наша страна в наша полза. 
Да жертва е, цена е, но не е голяма, а си струва. 
Нима не разбирате, че ако искаме нещо да се 
промени в наша полза, това няма да стане, като 
мърморим, а като се молим. Нима много от нас 
не разбираме, че трябва да се молим преди 
бедствията и болестите да дойдат върху нас, а 
не когато ни връхлетят.  

Ако се молим, повече, ако се молим заедно, 
ще се наслаждаваме на повече мир и радост. 

 

В)Чистотата на мислите 

Фил 4:8  Най-после, братя, всичко, що е истина, що е 
честно, що е праведно, що е любезно, що е 
благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има 
нещо похвално, - това зачитайте.  4:9  Това, което сте и 
научили, и приели, и чули, и видели в мене, него 
вършете; и Бога на мира ще бъде с вас.  
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Пр.Когато бях дете, чух някаква дума, която 
ми се стори интересна. Отидох в къщи и я казах 
пред баща ми. Той ме изгледа и ме попита: тази 
дума чувал ли си аз да я казвам? Казах:Не! 
Щом не си я чувал аз да я казвам, тогава и ти 
няма да я казваш.  

Живеем във време в което рядко се вижда, 
чува или прави нещо добродетелно. Ап.Павел 
отчита, че вярващите ще живеят и в такива 
времена- когато истина и добро, няма да се 
ценят или признават. Затова той казва под 
формата на въпрос: Ако има нещо около вас 
добродетелно, това зачитайте.  

Ние трябва да сме лакмусът за доброто. Ние 
трябва да сме ценителите на правдата. Ние 
трябва да сме музея на благодатните неща. Ние 
трябва да сме крепостта на истината.И това 
започва в мислите ни. Ако мислите ни са чисти, 
тогава и делата ни ще са такива. 

Някой е изчислил, че през ума на обикновен 
човек за един ден преминават около 10,000 
различни мисли. Умножени по 365 дни правят 
3,650,000. Тази сутрин като сте станали от 
леглата си, хей така, без много труд всеки от 
вас е изработил около 2000 мисли. Дошли сте 
на църква и тук сте увеличили мислите си с още 
3-4 хиляди и още толкова до края на деня. Утре 
всичко започва от начало. 

Павел с този текст, ни казва: Внимавайте, 
грехът ви се ражда в ума, така е и с правдата. 

Затова той дава една полезна за всеки от нас 
заповед. Старай се да я изпълняваш и ще си в 
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безопасност. Ние си мислим, че ако грешим в 
мислите си, това не е грях и че, само ако 
вършим грях, това е истинския грях. Не не е 
така! Исус в проповедта на планиината, 
опровергава тази теория. Той казва, че е 
достатъчно да се разгневиш, (без причина) или 
само да пожелаеш(чужда жена или мъж), вече 
мислите ти са омърсени и грехът е в 
тебе(Мат.5гл.). 

  Ап.Павел заповядва, в мислите си ние да 
търсим доброто и правдата и за тях да мислим. 
Тренирай мислите си в добромислие. Всяка 
греховна мисъл прогонвай с воля. Пасторе, а 
като ми харсват тези мисли, какво да ги 
правя? Ние така сме устроени, че Сатана да 
има възможности за достъп до умът ни! Как ли? 
Чрез очите! Той няма директен достъп до умът 
ти, но може да си отвори врата до там. Как? 
Като поставя пред очите ни неща, които да те 
подтикнат ти сам да му отвориш такава врата. 
Хора или картини, които да отключват умът ти 
за нечисти мисли, пожелания и мръсно 
въображение.  

Чуйте: 
Исус казва: 

Лука 11:34  Светило на тялото ти е твоето око; когато 
окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а 
когато е болнаво, и тялото ти е в мрак.  

Можем ли да затворим тази врата? Ние 
усещаме, че това ни омърсява, но не можем да 
му се противим сами. Нещо повече, сякаш го 
желаем и търсим.Тогава ...? Какво да правим? 
Това вече трябва да го знаете, защото не го 
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казвам за първи път! Ако усещаш че, очите ти 
отварят врата за нечисти мисли(значи страдаш 
от болни очи).С молитва и молба, към Бога 
искай изцеление(когато окото ти е здраво) за 
очите си. 

Боже моля Те със силата на Святия Си Дух 
изцели очите ми! 

Искай изцеление за очите си и благодат за 
умът си(което е сила, не твоя, а Божия-Св.Дух) 
с която да се противиш на изкушението и то 
дори да е там, да няма сили да отвори вратата 
на твоето въображение или пожелания. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 
1- Кротоста е една от характеристиките на 

евнгелистите. Умни и кротки. 
2- Молитвата е най-стабилната 
застраховка срещу безпокойства. Тя дава 
сигурност за тяхното преодоляване и още 
дава протеекция срещу тяхното 
появяване. 
3- Изчисти умът и мислите си от грях и 
нечистота, чрез молитва за изцеление на 
очите ти! 


