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1. УВОД- 

 (СЛ 2)Тази седмица българската нация ще 
празнува един от най-българските празници- 
24 май - Денят на Просветата!  
(СЛ 3) Не съм историк, но съм чел, че княз 
Борис тайно приема Християнството през 
864 г. и се нарича Михаил. След  това  
побеждава въстанието на разбунтувалите 
заради „изменничеството“ на Борис боили и 
като избива 52 от бунтовниците, обръща към 
Християнството останалите. Когато 
предприема покръстването на народа на 
българите, княза поръчал изработването на  
азбука, с което, целял да осигури на народа 
си възможност да се запознава с 
Християнската литература. Това става още 9 
век, когато официалните езици на които се 
чете Библията са само три- Латински, Гръцки 
и Еврейски. 
За три години 864-867г. братята Кирил и 
Методий, успяват да преведат Четирите 
Евангелия, Деяния на Апостолите и 
Псалмите на славянски език. 
(СЛ 4)  През 869г. двамата братя отиват в 
Рим, при папата, за да защитят делото си в 
помощ на новопокръстената славянска 
общност. Там умира Кирил, а Методий се 
връща за да продължи работата си по 
образоването. Немски католически епископи 
обаче правят заговор и Методий заедно с 
петима от учениците си е пратен на 
заточение през 870г. През 874г. папа Йоан 8-
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ми, освобождава Методий , но със 
специално писмо му забранява за 
проповядва на славянски език. Методий не 
се съобразява със забраната и продължава 
и да проповядва и да превежда. През 885г. 
Методий завършва превода на Библията. В 
процеса на служението си, той изгражда над 
200 ученици, много от които били българи. 
Тази ученици са преследвани от 
подновените от папа Стефан 5-ти гонения 
спрямо Методиевото дело. Много следващи 
папи потвърждават забраните и гоненията 
срещу делото на двамата братя. Това убива 
зародиша на славянството в западните 
католически народи. Но учениците на 
Методий се пръскат в страните на 
Православната Византийска вяра. Петима от 
тях  Климент, Наум, Ангеларий, Сава и Горазд - 
са изгонени от Моравия и се връщат в родната 
България през 886 г. Цар Борис ги приема с 
огромна радост.  Ето какво се разказва в 
Житието на Климент Охридски: "Когато 
пристигнаха при Борис, той ги прие с 
уважение както подобава. Попитани за 
станалото с тях, разказаха всичко от начало 
до край, без да пропуснат нещо. Князът, като 
ги изслуша, много благодареше на Бога, че му 
е изпратил такива труженици и такива 
благодетели на България, учители и 
устроители на вярата, и то не прости мъже, 
а изповедници и мъченици."   
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След радушното приемане на славянските 
просветители в България, много преписи на 
части от Библията или цялата Библия се правят 
в Охридската и Преславската книжовни школи. 
Към края на XIV век патриарх Евтимий прави 
нова редакция на българската Библия. Тези 
прекрасни преводи се отличават с 
изключителна красота и богатство на речта.  
Защо ви разказвам История днес? Защото 
мисля, че можем да се гордеем с така 
древния произход на нашата писменост, 
днес. Можем и да се гордеем, че четвъртия 
език на който Библията е била преведена е 
именно Славянски и това става в ранния 9 
век от Методий. Да се гордеем, че 
Славянската Азбука е направена не с друга 
цел, а за да служи на Божието Слово.    

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И сега искам да прехвърля вниманието ви 
към това Слово, за да видим нещо важно и 
скрито от очите на много хора в този свят, но 
открито на онези които разчитат на Духа за 
откровение, когато отварят страниците на 
Библията. 

Ап. Павел пише на една езическа 
християнска църква- църквата в Коринт.  

(СЛ 5) А) Мрака на греха- 1 Кор.6:9-10 

Тези от нас , които са чели по-съсредоточено 
Новия Завет знаят, че църквата в Коринт не е от 
най-примерните. Ап. Павел в писмата си до тях 
ги изобличава за доста сериозни грехове. Той ги 
предупреждава(1 Кор. 6:9-10), че спасението 
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изисква плодове на правда, а плодовете на 
греха са: 

Блудство- изневяра на брачния партньор,  
Идолопоклонство,- чувства на обвързаност, 

поклонение и преклонение към предмети или 
същества, като към Бог 

Прелюбодейство- безразборни сексуални 
връзки за развлечение , 

Педофилия-влечение за сексуални 
развлечения с деца и непълнолетни  

Хомосексуализъм- сексуални връзки със 
същия пол-мъже с мъже или жени с жени 

Крадците- онези които обичат да притежават 
чужди вещи 

Сребролюбците- онези които разрешават 
парите и материалните блага да контролират 
живота и мислите им 

Пияниците- онези които са зависими от 
алкохола, т.е. не могат да имат мир ако той не 
присъства всеки ден в живота им 

Хулителите- онзи които коментират живота и 
поведението на други хора с цел да ги 
злепоставят или осмеят  

Грабителите- онези които никога не са 
доволни от това което имат, а са готови да 
отнемат само за да притежават повече.  

Ап.Павел предупреждава вярващите, че 
може да се наричаш Християнин, но ако нямаш 
задръжки и греховете владеят живота ти и ти 
намираш удоволствие в тях без да чувстваш 
нужда да бъдеш свободен, може тогава изобщо 
да си далеко от спасението, а само да се 
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наричаш Християнин, защото така смяташ че е 
редно и добре за теб. 

 
Ап. Павел иска да каже на вярващите в 

Коринт, че има две важни неща. Едното е  

(СЛ 6)Б) Онова което светът нарича  

МЪДРОСТ- 1 Кор 2:6 

(СЛ 7) 1-Едното е мъдростта на философите и 
богатите. Една от тези мъдрости е разделяла 
света на мъдреци(философи), войни(които 
следят за реда) и занаятчии(тълпата)- (Платон 
в книгата си „Държавата“ където той 
предлага едно „справедливо“ устройство на 
идеалната държава) .  
    Можем да сме убедени, че Християните често 
са били обект на презрение и присмех от страна 
на философите от онези дни. Защо ли? 

Онези философи са прокламирали 
мъдростта идваща от векове на тълкуване на 
живота в света. Тази мъдрост носи и своите 
имена: 
(СЛ 8) Натурализма например казва: 
Вселената е затворена система на причини и 
следствия. Това което ние опознаваме чрез 
нашите сетива това е всичко което е! 

Хуманизма от друга страна казва: Човека е 
център на всичко! Трябва да сме добри един 
към друг . Злото е зло, но няма точна 
дефиниция за това кое е добро и кое е зло. 
Хората сами трябва да дефинират как да 
живеят.  
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Хедонизма от друга страна заявява, че 
Вселената няма значение за хората, 
удоволствието е в центъра на живота. 

Ню Ейдж или Новата Епоха на мистицизма 
казва, за нас е реално онова което е в нас. Ние 
го откриваме чрез размисли и мистицизъм. 
Сили, енергий, взеимоотношения с другите.  

Материализма от друга страна ни 
насърчава: събирай играчки. Колкото повече 
ичаш, колкото по-съвременни и технически 
издържани са те, толкова ти си по-важен.  

Появяват се и християнски философии които 
в желанието си да звучат по-съвременно, 
изоставят доктрините на вярата и декларират: 

„В много от своите детайли Библията е 
просто погрешна. Демоните не са причина за 
страданието в много хора. Давид не е написал 
Псалмите….Има дори социални теми за които 
Библията дори не се счита за  морална. 
Нейните стихове са били използвани за да 
утвърдят война, робство, разделение и 
апартейд. Тя определя жените като 
подсъздания и предполага хомосексуалистите 
да бъдат умъртвявани.“ Епископ Джон Спонг 

Много вярващи, днес биха поклатили 
утвърдително глава на такива манипулаций 
спрямо Божието Слово. Много вярващи днес 
биха се усъмнили в мъдростта на това Слово. А 
други просто не им се спори по въпроса и 
казват: Кой каквото иска да си твърди! На мен 
ми е все едно, кой е крив, кой е прав! Не 
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разбирам много неща, но като съм Християнин 
мисля, че съм на безопасната страна.  

На такива Християни им е достатъчен един 
по-обигран многознайко и те може и да се 
откажат от истините на Божието Слово.  
(СЛ 9) Какво е за теб Божието Слово? Има ли 
тежест, авторитет, смисъл, мъдрост? Мислиш 
ли че заръката на ап.Павел към Тимотей е 
вярна: 

1Tим 4:7  А отхвърляй скверните и бабешките басни и 
обучавай себе си в благочестие.  4:8  Защото телесното 
обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко 
полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за 
бъдещия живот.  4:9  Това слово е вярно и заслужава 
приемане;  

Колкото и правдоподобно да ми звучат 
дадени твърдения, аз съм длъжен да ги 
прекарам през лакмуса на Словото и да 
проверя тяхната вярност. Като ги прекарам през 
пещта на Истината- Словото, да тествам 
стойността на чутото. Словото е Истината 
доказала себе си през вековете.  
(СЛ 10) Помни Братко и Сестро! Матей, Марко и 
Лука цитират думите на Исус: 

Лука 21:33  Небето и земята ще преминат, но Моите 
думи няма да преминат.  

Онези които вярват на това Слово ще 
пребъдват през вековете, а онези които го 
заклеймяват, ще са постоянно свидетели как 
строеве и системи се разпадат, а Църквата и 
Словото остават. Вече не е трудно това да се 
докаже. Достатъчно е да разлистим човешката 
история и тя ще ни покаже тази истина.  
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Библията е написана някъде между 1000 г. 
пр.Хр и 135 г. сл.Хр. в този период и до днес 
философските системи са се променили 
многократно.  

Пр. миналата седмица бях на един изпит по 
философия на естетиката. Учих и видях колко 
трудно е да се запомни колко много и различни 
са мненията на различните философи по един и 
същи предмет през различните периоди на 
философско мислене. 

Сравнена с това непостоянно човешко 
мислене и мнения, Библията е неизменното 
Божие Слово-  

Йоан 1:14  И Словото стана плът и пребиваваше между 
нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от 
Отца, пълно с благодат и истина.  

Исус Христос -живото и постоянно Божие 
Слово, пратено на земята за да ни открие Бога. 
И това Слово в плът ни остави пример и завет 
който оставайки същия през всички векове, да 
дава, спасение на всеки, който чрез вяра Го 
приеме. А Исус не се променя: 

Евр. 13:8  Исус Христос е същият вчера днес и до века.  

   
Така достигаме до втория вид МЪДРОСТ  

(СЛ 11) В) Онова което Бог нарича 

мъдрост  

Мъдрост за която Павел говори. Той я 
нарича: 

1Кор. 2:7  но поучаваме Божията тайнствена 
премъдрост, … 

Усещате ли мистиката на онова за което 
Павел говори? Наречена е „премъдрост“, 
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защото е мъдрост, която стои над времето и 
промените. Това е константна мъдрост. 
Мъдрост, която не търпи промени, защото не 
зависи от време, нрави, характери.  

Пр. Ако аз ви помоля да ми споделите 
вашите мисли и желания и копнежи и планове, 
бихте ли го направили. Ако поискам да ми 
споделите тайните на сърцата ви, дълбоко се 
съмнявам, че ще го направите. Всеки от нас има 
своя собствен, скрит, таен свят в който не пуска 
дори най-близките хора. Никой не може да ни 
принуди да открием този свят, освен ако ние не 
пожелаем да го направим. В нас може да се 
крие богаташ или бедняк, може да е мъдрец 
или глупак, може да е скрит способен или 
некадърник. Ние сме специалисти да се 
прикриваме и това е наше право, което никой не 
може да ни отнеме.  

 
Познавайки себе си и знаейки слабите си 

страни , ние е възможно да търсим помощта на 
хора с възможности, които на нас ни липсват за 
да ни помогнат: 

Ако не мога да се справям с математически 
формули и задачи, аз търся математик! 

Ако не мога да се справят с химия, търся 
химик!  

Ако не мога да рисувам, но искам да мога, аз 
търся художник и т.н.  
(СЛ 12) Павел казва една истина:  

1Кор 2:11  Защото кой човек знае що има у човека, освен 
духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има 
у Бога, освен Божият Дух.  
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Ние не можем да познаем нито Бога, нито 
Исус Христос, ако нямахме Преподавател. 
Преподавател не по математика, химия, 
рисуване или музика, а Преподавател, Който ще 
ни дава премъдрост, за да разбираме 
духовните Истини от Бога. Така ние ще 
познаваме Исус Христос по-добре, ще 
израстваме в подобие на Исус Христос повече, 
ще побеждаваме чрез Исус Христос по-успешно 
изкушенията на Сатана, ще имаме повече 
дарби в Исус Христос, за да служим на Тялото 
Христово.  

Днес вярващите не познаваме Този 
Преподавател достатъчно, защото сме твърде 
загрижени за себе си, за своето, благото си, а 
Тялото Христово-Църквата е странично 
преживяване, без което можем и което лесно 
пренебрегваме заради личното и интереса.  

 
(СЛ 13)  И сега внимавайте:  

1Кор. 2:14  Но естествения човек не възприема това, 
което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да 
го разбере, понеже, то се изпитва духовно.  

Естествения човек е онзи който няма 
Святия Дух в себе си. Това означава, че такъв 
човек живее само за деня. Той не се интересува 
от Божието Царство. Той има интерес само и 
единствено от своето добруване и нищо повече. 
Работа, семейство, деца, имоти, комфорт. Не 
бързай да отсичаш: Това не се отнася до мен! 
Спомнете си почвите от миналата проповед! 
Ако семето на Словото не е пуснало дълбоки 
корени в твоя живот, какво става? 
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Събрани в Църква ние говорим за Исус и 
Неговото въздействие в живота на човека, как 
човек започва да обръща повече внимание на 
духовното и да пренебрегва плътското и 
материалното! Говорим за промени в живота ни! 
Говорим за узряване в духовно отношение! 

Хората в чиито сърца Святия Дух е избутан в 
ъгъла, не виждат нищо важно и полезно в 
такива разсъждения и поучения. За тях това е 
безсмислено и без значение. Те не намират за 
нужно да се променят по Библейските 
стандарти и по Христовия образ. Те са още в 
състоянието на Естествения Човек. 

Някой може да е човек с най-висок 
коефициент на интелигентност, и въпреки това 
ако не е отворен за духовната мъдрост, такъв 
човек е пропилял живота си, защото неговата 
интелигентност не е достатъчна за да му 
покаже пътя към небето и Бога.  
(СЛ 14) Много по-различно стоят нещата при 
Духовния Човек.  
1Кор. 2:15  Но духовният човек изпитва всичко; а него 

никой не изпитва. 2:16  Защото, "Кой е познал ума на 
Господа, За да може да го научи?" А ние имаме ум 
Христов.  

Докато духовния човек, той търси и 
позволявайки на Святия Дух да работи в него. 
Такъв, може не само да промени временния си 
живот, но и да спечели вечния живот също.  

Пр. четох за това как едно момче изоставено 
от майка алкохоличка, пораства на улицата от 
6-7 годишна възраст. Става бандит и веднъж  е 
пратен да взриви бутилки със запалителна 
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течност, всред тълпа от хора. Оказва се че тези 
хора са събрани за да слушат Божието Слово. 
Смесвайки се с тълпата, младежа чува призива 
на говорителя, да предадат живота си на Исус, 
защото Бог ги обича и заради тях е дал Своя 
Син в жертва за греховете и престъпленията 
им. Тези думи въздействат на човека и вместо 
да остави бомбата, той тръгва с пакета с 
взривни материали отива отпред, коленичи и 
оставя греховете си и живота си в ръцете на 
Исус. Това момче, което не   знае да чете и 
пише, започва да се учи да чете, за да може да 
свидетелства за Исус. Завършва по-късно 
образование! И дори отива  и завършва висше 
образование! Става известен евангелизатор и 
Бог го употребява за спасението на стотици 
хора.  

Святия Дух не само преобразува вътрешния 
човек, но променя и външния човек до 
неузнаваемост. Духовен ли си?   

 
Миналата седмица говорихме за това как 

слушаме Божието Слово. Тази седмица ние 
разбираме, че Божието Слово може да бъде 
разбрано само от ум в който действа Святия 
Дух. А Той дава един друг вид мъдрост, която я 
няма в света. Това е мъдрост относно 
вечността и вечните истини. Светът от друга 
страна предлага временна и променлива 
мъдрост. Мъдрост, която зависи от много 
компоненти и никога не можеш да бъдеш 
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сигурен, че тази мъдрост и тези истини, утре 
няма да бъдат различни от днес.  

 
И аз се чудя как хората от света изобщо се 

чувстват при толкова непостоянен, променлив 
свят, който не може да предложи никаква 
сигурност и стабилност.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Затова и аз искам днес да те поканя: 
Ако си приел Исус Христос, за личен 
Спасител, да провериш своето отношение 
към Божието Слово. Как го слушаш и как го 
четеш! Работ ли Святия Дух в теб, когато 
слушаш? Има ли Словото ефект върху теб 
или ти е безразлично. Променя ли те или 
какъвто си влязъл, такъв си и излизаш. 
Внимавай да не би с отношението си към 
Словото, да си прогонил Святия Дух на вън 
от сърцето си. Не гледай с носталгия към 
онези дни на първата ти любов, а се покай, 
защото за всеки покаял се има 
възстановяване. Не бъди естествен, бъди 
духовен! 
 
Ако не си приел Исус, тогава отвори сърцето 
си за Него. Можеш ли да разбереш, че се 
нуждаеш от Него. Той за теб даде всичко и 
слава и живот, за да ти осигури достъп до 
спасението. Да ти осигури изцеление от 
заразата наречена грях. Да ти дари прошка 
от престъпленията поради дългото 
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отхвърляне на Неговата милост и благост. 
Да просветли умът ти с мъдрост за вечните 
и духовните истини.  Прегърни вечните 
истини и Божията Премъдрост. Стани 
Духовен Човек! 
 
(СЛ 15)Молитва: Святи Душе, нека днес и 
сега да няма сърце тук на това място, в 
което Ти да не работиш? Просветли очите на 
нашите сърца, за да бъдем променени от 
Твоята Божествена сила! Молим те дай ни да 
имаме Ум Христов. Амин. 


