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1. УВОД- 

Пр. Пътувах в Румъния с кола, на едно 
място ме спряха полицаи и ми взеха 
докумeнтите(това се случи преди да се науча 
как да процедирам с румънски полицаи). 
Огледаха ми документите и ми казаха, че 
трябва да платя доста солена глоба. Знаех, че 
ако се съпротивя, те ми вземат документите и 
тогава ще трябва да преспя в Румъния няколко 
дни, докато си върна отново книжката и талона, 
затова се възпротивих, но исках все пак да зная, 
защо и къде съм нарушил закона. Те ми казаха, 
че има ограничение на скоростта, но аз не бях 
видял знака. 

(СЛ 2 ) 

 Тогава полицая ме заведе 
50 метра назад и в клоните на едно дърво, зад 
листата ми показа ограничителния знак.  

Колкото и да беше несправедливо, 
въпреки, че знака беше така скрит, аз не можех 
да споря, защото техния отговор беше: 

Ти трябваше да го видиш? 
Днес искам да мислим върху една тема, 

която Исус повдигна преди 2000 години, но 
която е актуална и днес: Това е темата за 
духовното късогледство или дори слепота: 

Исус на много места задава един въпрос: 
(СЛ 3 ) Не сте ли чели? 
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Той винаги задаваше този въпрос, на 
хората, които бяха специалистите в познаване 
на Писанията. Хората които тълкуваха 
Писанията-учителите и законниците! Те със 
сигурност, бяха чели текстовете многократно, 
но …!  

Може би затова въпроса, съдържа една 
ирония. Исус сякаш питаше: 

Като сте чели, за какво сте мислили или 
къде сте гледали?  

Словото Божие, не е вестник, който да 
прочетеш и да хвърлиш в боклука. Не е 
списание в което написаното да става банално 
след няколко месеца, ако не и по-рано.  

(СЛ 4 ) Словото Божие, е винаги 
актуално и затова е уникално! 

Затова и ние никога не трябва да 
забравяме, че Словото се чете внимателно! 
Истините които Бог е казал, чрез своите автори, 
са вечни и нямат период на износване. Въпреки 
това явно, че е възможно, ние да ги четем, без 
да разбираме! 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Псалмиста казва нещо много важно: 
(СЛ 5 ) 
Пс. 119:18  Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в 

Твоя закон.  

 
Пс. 119:36  Приклони сърцето ми към Твоите 
свидетелства,… 

Явно две неща са много ключови в процеса на 
четене на Словото! Кои са те: 



 4 

(СЛ 6 ) ОЧИ и СЪРЦЕ!  

 
Четенето може да бъде различно, в зависимост 
от подхода: 
(СЛ 7 ) 

 Едни които никога не четат 
  Едни които четат пестеливо 
  Едни които четат избирателно 
  Едни които четат предпазливо 
  Едни които четат редовно    

                               Деяния 8:27-34(Етиопския 
скопец) и 17:10-12(Беряните) 
Виждаме че при четене на Словото има някои 
неща, които са ключови. Мога да кажа, че има и 
неща които са опасни за нас. 
Един пример: 
Исус казва на тези специалисти по Писанията в 
Матея 19:3-12 
Maт 19:3  Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, 

изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да 
напусне жена си по всякаква причина?  19:4  А Той в 
отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е 
направил, направил ги е от началото мъжко и женско, и е 
казал:  19:5  “Затова ще остави човек баща си и майка си и 
ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една 
плът”?  

Фарисеите поставят един съвременен казус 
пред Исус: Мойсей ни разрешава да се 
развеждаме с жените си!? Той е казал: 
Второзаконие 24:1  Когато някой вземе жена и се ожени за 

нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той 
намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно 
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писмо, и, като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата 
си. 24:2  А тя, като излезе из къщата му, може да иде и да 
се омъжи за друг мъж.  

На това Исус отговаря: 
Мислете когато четете Писанията. Това ли иска 
Бог? Открийте Неговата воля, че още в 
началото(Битие) Той ги свързва да бъдат едно 
и разделянето им не е угодно на Бога. Това Бог 
го установява в началото на Писанията и го 
потвърждава в края им: 
(СЛ 8) Maлахия 2:15  Защото не прави ли Той двамата 
един човек, Ако и да имаше още от духа на живота? И защо 
един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в 
похотите си, И никой да не постъпва невярно към жената на 
младостта си.  2:16  Защото, казва Господ, Израилевия Бог: 
Аз мразя напускане, - И онзи, който покрива дрехите си с 
насилие, Казва Господ на Силите. Затова внимавайте в 
похотите си, Да не би да постъпвате невярно.  

И там Исус обвинява тези „специалисти“ по 
четене на Писанията, в егоистично тълкуване. 
Тълкуват, без да изследват или изследват, 
едностранчиво.  

Ако днес ние кажем, че развода е напълно 
неприемлив в очите на Бога, можем да 
изпаднем в същата крайност, в каквато бяха и 
онези фарисеи!  

Същия е случая и с тяхното тълкуване на 
текстовете за Съботния ден 
 
Днес Словото ни предупреждава: 
Когато Го четем, да търсим да го разберем, не 
както ни е удобно, а както То излиза от сърцето 

на Бога! Не сте ли чели- ни пита Исус и днес! 
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С Божията помощ и подкрепата на Св.Дух днес 
искам да открием няколко важни истини, които 
ще затвърдят в нас разбирането, че правилното 
четене на Словото има значение за нас днес.  

(СЛ 9) А) Чрез Словото ние откриваме 

пътя на Спасението 

   Не сте ли чели: Без Словото не можем да 
бъдем Спасени-  
2Tим. 3:15  и от детинство знаеш свещените писания, които 
могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа 
Исуса.  

Къде другаде или кой друг би ни открил, че 
нашата човешка правда е като мръсна дреха в 
Божийте очи? Не чрез Словото ли разбираме, 
че Бог е промислил и подготвя идването на …: 
(СЛ 10) Исая 9:6  … Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец 
на вечността, Княз на мира.  9:7  Управлението Му и мирът 
непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на 
неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез 
правосъдие и чрез правда, от сега и до века. 
Нали чрез написаното Божие Слово, ние 
откриваме, че: 
(СЛ 11) Йоан 3:16  Защото Бог толкова възлюби света, че 
даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:  3:17  Понеже Бог не е 
пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът 
спасен чрез Него.  3:18  Който вярва в Него не е осъден; който 
не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на 
Единородния Божий Син.  

Без Словото ние не бихме познавали нито 
своето окаяно състояние, нито Божията милост 
в Спасителя и Спасението 
Без Словото, не бихме познавали Вярата 
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Без Словото ние бихме били жертва на 
безбройните човешки глупости, които 
извират от непослушното и непокаяното 
човешко сърце-  

(СЛ 12) Римл. 1:21  Защото, като познаха Бога, не Го 
прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха 
се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се 
помрачи. 1:22  Като се представяха за мъдри, те глупееха,  

 
Не сте ли чели? Само Словото открива пътя на 
човека към Спасението! 
 
Не сте ли чели?  

(СЛ 13)Б)От Словото ние растем в 

Духовна Мъдрост 

  Словото често сравнява Себе Си с- хляб, 
мляко, месо и мед. Защо ли? Защото тези 
хранителни елементи, помагат на тялото да 
расте, узрява и придобива сила. И както 
добрата и честа храна дава сили на растящото 
тяло, така и усвояването на Словото Божие, 
помага на човека да расте в мъдрост и 
познание на света, живота и вечността.  

Йов в разгара на страданията си казва 
нещо важно за словото: 
Йов 23:12  От заповедите на устните Му не съм се оттеглил 

назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от 
нужната си храна.  

  Можем ли да разберем, че Словото е по-
полезно за нас от храната и водата. Можем ли 
да разберем, че то е необходимо за живота и 
душата ни, и ние трябва да снабдяваме порций 



 8 

от него за себе си всеки ден, така както не 
забравяме храната и водата.  
А Еремия допълва: 
(СЛ 14) Йеремия 15:16  Като намерих Твоите думи изядох 
ги, И Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето; 
Както тялото ми е доволно и спокойно, когато 
съм се нахранил, така и душата ми ще е 
радостна и спокойна, когато е нахранена със 
Словото Божие!  
Исус не остава назад и цитира на Дявола 
Второзаконие 8:3: 
(СЛ 15 ) Maт 4:4  А Той в отговор каза: Писано е: “Не само 
с хляб ще живее човек, на с всяко слово, което излиза от 
Божиите уста”.  

Между другото, ако вече не сте забелязали, 
дявола също е чел Словото. Ако ние не го 
четем, той може да ни подведе, защото той чете 
Словото с цел да може да го накара да служи 
на неговите цели. И ако аз не познавам 
Словото, може лесно да бъда подведен. 
 
Не сте ли чели?  Чели, че Словото Божие 
подхранва нашите души и само чрез него 
можем да растем в мъдрост както за живота, 
така и за вечността?!?! 
 
Не сте ли чели? Не сте ли чели, че … 

(СЛ16 ) В)От нашето отношение към 

Словото, зависи нашия житейски и 

духовни успехи! 

Искам да видим това, защото днес може да сме 
улисани в много житейски ангажименти и да 
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пренебрегнем четенето на Словото. Лесно 
грижите около по-добрия живот, ни вплитат и 
ние забравяме, че Вечността е по-важна от 
мига! Спасението е по-важно от парите! Душата 
е по-важна от модерната техника! Небесните 
награди са по-важни от земните придобивки. 
Поради тази наша забравливост, ние се 
впускаме със стръв и ревност да постигнем, да 
направим, да постоим, да имаме, да е повече 
онова което имаме и неусетно започваме да 
робуваме. Робуваме на временното и 
преходното, за сметка на Вечното и 
непреходното! 

Ние се молим за възход и просперитет на 
нацията си. Днес аз ви призовавам да отидете и 
да гласувате. Дори ви предлагам, следобед да 
се съберем, за да се молим тези избори да 
доведат до успех и благословения за нацията 
ни. И аз вярвам в силата и ефекта от нашите 
молитви. Но ако живота ни се подобрява, ако 
става по-добър, по-задоволен и по-спокоен, за 
нас една опасност става все по-реална: 
Опасността изследването на Словото да стане 
второстепенна задача и дори да спрем да го 
четем. Защо ли? Нека ви припомня притчата за 
Сеяча и Почвите. Кои бяха тръните? Те бяха 
житейските грижи и примамките на богатството, 
които заглушават Словото и то остава 
безплодно! (Мат.13:22)  

 Чуйте какво ни предупреждава това 
същото Слово: 
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(СЛ17 ) Осия 4:6  Людете ми загинаха от нямане знание; 
Понеже ти отхвърли знанието, То и аз отхвърлих тебе да ми 
не свещенодействаш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, 
То и аз ще забравя твоите чада.  4:7  Колкото повече се 
умножиха, толкова повече ми съгрешаваха; Ще обърна 
славата им в безчестие.  

Ако Словото Божие, не означава нищо за 
теб като Християнин, тогава не чакай успех и 
просперитет. Липсата на знание относно 
Словото, обрича и най-ревностния Християнин, 
на провал и не си далеко от времето, в което 
славата ти, ще се превърне в безчестие. 
Спечеленото ще се изпари, построеното ще 
падне, славата ще се обърне в позор. Ако не 
искам това да ме постигне, тогава трябва да 
отдам нужното внимание и време на Словото, 
за да може то да ме направлява и пази. Знай, 
че Дявола се радва на твоите придобивки, 
толкова колкото се радваше на 
придобивките на Йов. Той с удоволствие ще 
ти ги отнеме, ако Бог не ти ги пази! 

Ние като Християни, сме царе и 
свещеници. От една страна имаме задачата да 
водим народа към успех и просперитет(както 
царете трябва да го правят), но от друга наш 
дълг е да не спираме да водим хората към 
истините и правилата на Божия Закон(както 
свещениците трябва да го правят) ! Ще ме 
питате: Какви хора, каква нация!?  

Ако ние не умеем да водим домовете и 
близките си към Словото и Бог, никога няма да 
имаме резултати в национален мащаб. Тогава 
светлината ни е скрита под шиник: 
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(СЛ 18)  
Вижте как за Псалмиста добрия живот и 

респекта към Словото вървят ръка за ръка: 
(СЛ 19) Пса. 119:77  Нека дойдат върху мене Твоите 
благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя 
наслада.  

Божийте милости за добър живот идват, там 
където хората намират наслада в четене на 
Божия Закон.  
(СЛ 20) Пр.Дуайт Муди е казал: „Библията ще те 
държи далеко от греха, или греха ще те държи 
далеко от Библията!“ 
Това е велика истина! Дали сме я разбрали? 
Аз нямам достатъчно време за да говоря за 
привилегиите които връзката ни със 
Словото ще ни донесе, или опасностите 
които ни грозят, ако ние скъсаме или 
изтъним тази връзка до толкова, че тя да 
бъде сведена до формални минути на 
четене и молитва, само за да оправдаем 
съвестта си.  

Живота е битка, а Словото е наречено 
…как: 
(СЛ 21) Eфесяни 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, 
Не сте ли чели? Словото Божие е наш 

помощник, защитник и оръжие срещу врага. 
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Ако го използваш, ще имаш значителен 
успехи големи победи.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ще завърша с две важни неща: 
Старателното изследване на Божието Слово 
носи ползи и предизвикателства. Аз ще 
спомена само две: 
(СЛ 22) 

1- Ползите:Аз често чета тези думи, като 
благословение в църква. Дали обаче 
ние вникваме в тях и дали те 
предизвикват в нас правилно действие: 

Пса. 1:1  Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на 
нечестивите, И в пътя на грешните на стои, И в 
събранието на присмивателите не седи;  1:2  Но се 
наслаждава в закона на Господа, И в Неговия 
закон се поучава ден и нощ.  1:3  Ще бъде като 
дърво посадено при потоци води Което дава плода 
си на времето си, и чиито лист не повяхва; Във 
всичко що върши ще благоуспява.  

Тези думи дали са празнословие?! Дали са 
без покритие и стойност? Ами провери ги! 
Дали ако ти отдаваш времето си за 
изучаването на Словото и дали ако намираш 
в него наслада, това няма да се изпълни? 
Аз бих ги тествал! 
Откровение пък казва: 
(СЛ 23) Откр. 1:3  Блажен, който прочита, и ония, които 
слушат думите на това пророчество и пазят написаното в 
него; защото времето е близо.  

 
(СЛ 24 )  

2- Предизвикателствата: Словото ще те 
променя. То е живо и работи в онзи 
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който иска и очаква да бъде 
обработван от Словото: 

Деяния 17:11  И Беряните бяха по-благородни от Солунците, 
защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки 
ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.  

Едни хора, които бяха повярвали и 
позволиха на Словото да работи в тях, бяха 
представени като „по-благородни“- т.е. хора 
които произвеждаха живот на етичност и 
добрини. Защо? Как? Чрез въздействието на 
Словото, което те изследваха „от време на 
време“-ли? Не, всеки ден!  
(СЛ25 ) Евреи 4:12  Защото Божието слово е живо, 
деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, 
пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и 
издирва помислите и намеренията на сърцето.  

Словото е като духовен скалпел. То ще 
разреже, отдели и издири какви са 
намеренията на сърцето ми и когато ги 
открие, то няма да ме накаже, а ще се опита 
да ме води. Вижте как хубаво го описва 
Псалмиста: 
(СЛ26 ) Пса. 139:23  Изпитай ме, Боже, и познай сърцето 
ми; Опитай ме, и познай мислите ми;  139:24  И виж дали 
има в мене оскърбителен път; И води ме по вечен път.  

Не сте ли чели? Бог ще ме води чрез 
Словото си по Вечния път, за да не вървя в 
оскърбителните и губителни пътища на този 
свят.  


