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1. УВОД- 
Няколко интересни коментари чух в 

резултат на проповедта от миналата 
седмица: Пасторе, ние мислехме, че трябва 
в неделя да ходим на църква, ти ни пращаш 
на екскурзия. Надявам се казаното да е било 
в зоната на шегата, но все пак ако има такива 
които, така са разбрали казаното, че Сабат е 
за да се възхищаваме на творението, аз 
искам да поясня: 

Сабат ден, е ден в който приоритета се 
дава на Бог. Това е Ден за Бога. Ако ти 
сутринта си бил на богослужение, къде 
можеш да отидеш след обяд? Какво правим 
ние най-често? Помислете си какво правите 
след обяд … кажете ми с две думи…? 

 
1ва Баптистка са спрели следобедните 

служби за да ходят(така съм чул) на 
посещения на болни и бедни(предполагам). 
Добре! 

Петдесятната са спрели следобедните 
богослужения за да играят футбол 
заедно.Добре! 

Повечето от нас не идват на служба 
следобед . Какво правите в тези 9  и повече 
часа? 

Ако идваш на служба добре- даваш още 
2 часа за Бога, без да се напъваш и да 
мислиш : Сега това което правя дали е за 
Бога или не? 
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Ако обаче не идваш…? (Аз не мога 
никого да задължа) Тогава ти и аз сме в 
сериозна опасност да дадем останалото 
време на други богове-лозе, телевизор, 
битови дейности. Затова имайки предвид 
казаното от миналата неделя, можете да 
помислите в този ден и в това време, поне 
да вършим онова което е угодно на Бога.  

Да отделите време за хората около вас. 
Децата имат най-много нужда от нас 
родителите. Да разговаряш с децата си е 
инвестиция, която малко родители са в 
състояние да оценят. Не просто приказки, а 
да ги поучаваме в любов към Бога. 

Имаме Морска градина, която е хубаво 
място за разходки и съзерцаване на Божието 
творение. Дали там няма да имаш 
възможност да споделиш благата вест? 

Беше ми подхвърлено да направим 
служба на открито. Може в двора на 
църквата, може в Морската, може на 
Звездица, може…!!! Стига това да помогне на 
някой да чуе благата вест. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
Но днес искам да разгледаме втората 

причина поради която Седмия ден беше 
осветен от Бог. 

Кой е Денят на Господа?- Сабат  Събота, 
неделя, понеделник или вторник…? 

Църквата няма авторитета да освещава 
ден от седмицата. Деня е осветен от Бога. Кой е 
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този ден. Някой веднага ще заявят СЪБОТА. 
Други Неделя! Денят събота, с нищо не се 
отличава от понеделник или вторник. Това е 
последователността определена от човешкото 
летоброене. Ако Бог беше осветил името на 
определен ден от седмицата, това щеше да 
фигурира ясно. Бог освети какво…? Четем 
внимателно заповедта:  
Второзаконие 5:12  Пази съботния ден, за да го 
освещаваш, според както Господ твоят Бог 
ти заповяда.  
Дотук добре! Всички привърженици на деня 

наречен Събота, казват: Ето това е! Казано е 
Съботния ден. Но фиксирането на този Съботен 
ден не означава непременно , че това е 
истинския Съботен ден- Сабат! Това е съботния 
ден определен  от човешкия календар. И ако 
Бог беше определил един ден след 
Сътворението за да бъде свят, то ние със 
сигурност трябва да търсим и изследваме и 
изчисляваме кой ден е бил този за да можем 
правилно да изчислим кои ще са следващите 
съботи. И една малка грешка хвърля всичкия ни 
труд и усилия и нас самите в огъня. Ако беше 
така тогава Дявола щеше са има много малко 
работа за да ни заблуди. Но както не трябва да 
се прекланяме пред слънцето и луната, които 
са за да владеят над деня и нощта, така не 
трябва да изпадаме в дребнавост да търсим кой 
точно ще да е деня. Защо? Защото Бог си дава 
труда да ни обясни кой е денят, който е за Него. 
Така както Бог иска десетата част от онова 
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което ни дава, така той иска и десетата част от 
времето ни. Чуйте останалата част на 
заповедта 
Второзаконие 5:13  Шест дена да работиш и 

да вършиш всичките си дела; 14  а 

седмият ден е събота на Господа твоя 

Бог; в него да не вършиш никаква работа 
Чухте ли? След шест дни работа, ти трябва 

да спреш и да посветиш СЕДМИЯ си ден в 
Сабат! Бог не ти иска СЪБОТАТА определено! 
Той иска твоя СЕДМИ ден след като си работил 
шест дни! Защо? Защото в шест дни трудът и 
грижите (спомнете си че това е проклятието на 
Бога над хората заради непослушанието им) – 
шест дни трудът ти те е отделял от Бога, затова 
Бог иска в седмия ден ти да си припомниш 
Божието благословение  приготвено за нас, но 
забранено. 

От къде черпим материал за да  твърдим 
това?  

Евреи 4:1-11стих ни разкрива истината за 
Божията почивка, приготвена за Неговите. 
Почивка, в която ние ще бъдем в Божието 
присъствие и ще черпим сили и енергия за 
живот от Него. 
Heb 4:8  Защото, ако Исус Навиев беше им дал 
почивка, Бог не би говорил след това за 
друг ден. 9  Следователно, за Божиите 
люде остава една съботна почивка. 10  
Защото оня, който е влязъл в Неговата 

почивка, той си е починал от своите 

дела, както и Бог от Своите Си. 11  
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Затова нека се постараем да влезем в 

тая почивка, за да не падне някой в това, 

да дава същия пример на неверие. 
Бог даде на Адам една Едемска почивка! 

Мойсей даде на Евреите една Съботна почивка. 
Исус Навин даде на Нацията една почивка в 
Обетованата земя. Исус ни дава почивка на 
душата.  

Седмия ден е предвкусване на обещаната и 
очаквана Небесна почивка за онези които с 
вяра вървят към нея! Всеки СЕДМИ ДЕН след 
шест дни труд е празник, радост и почивка. 
Всеки седми ден след шест дни труд е опит да 
изпитаме небесната почивка тук на земята. Да 
спрем да се грижим, да спрем да работим и да 
отдадем времето си за да служим на Бога. 

Напрежението относно спазването на деня 
Събота като Християнска Сабат е 
съществувало още в първите години на 
църквата и до днес. И понеже още в първите 
години на Църквата е имало такива, които 
ревностно са защитавали Съботата, като 
единствено възможен ден за освещаване за 
Бога, затова и Новия Завет ни дава няколко 
места чрез които ние да имаме знание и 
свобода относно този ден: 

Марк 2:27 и 28   И каза им: Съботата е 
направена за човека, а не човек за съботата;  
2:28  така щото Човешкият Син е господар и 
на съботата.  
Исус казва това на възмутените фарисеи, които 
критикуват учениците за това че в Съботен ден 
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те късат класове от нивите. Неправилно ли 
постъпи Исус, като не осъди това дело на 
учениците си? 

Тези думи са изключително важни, защото 
с тях Исус казва на всеки от нас: Гледайте да не 
поставите Съботата преди Мен. Ако ти смяташ 
че спасението ти ще дойде от това че спазваш 
Сабат в Събота, тогава знай че Исус е над 
Съботния ден. Ако искаш да пазиш събота като 
Сабат, нека никой да не те осъжда за това. Ако 
искаш да пазиш друг ден като Сабат, нека и за 
това да не бъдеш съден.  

Ще осъдим ли Исус че възкръсна в третия 
, а не в седмия ден? Йоан 20:19 и 26 

Ще осъдим ли първите християни, за това 
че се събираха на братска трапеза и на 
разговори и беседване върху Словото в Първия 
ден на седмицата ? Деяния 20:7 

Накрая искам да ви предам думите на 
Апостол Павел казани до вярващите в Колоса: 

Кол.2:8  Внимавайте да не ви заплени 
някой с философията си и с празната си 
измама, по човешко предание, по 
първоначалните учения на света, а не по 
Христа. 2:9  Защото в Него обитава телесно 
всичката пълнота на Божеството; 2:10  и вие 
имате пълнота в Него, Който е глава на всяко 
началство и власт. … 2:14  и като изличи 
противния нам в постановленията Му закон, 
който беше враждебен нам, махна го отсред и 
го прикова на кръста; ...  2:16  И тъй, никой 

да не ви осъжда за това, което ядете, или 
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което пиете, или за нещо относно някой 

празник, или новомесечие, или събота; … 
2:23  Тия неща наистина имат вид на 

мъдрост в произволно богослужение и 

смирение и в нещадене на тялото, но не 

струват за нищо в борбата против 

угождаването на тялото.  
  

Римляните в първи век са били водещата 
нация и са определяли начина на летоброене. 
При повечето от тях почивния ден е бил 
неделята, защото религията на онова време е 
била Митраизма. Някои от Римските религии и 
Митраизма са почитали неделния ден като ден 
в който са спирали работа за да се поклонят на 
Митра, на Слънцето или на някой друг бог. 
Християните които са почитали Христос и не са 
искали непременно да ги идентифицират с 
Евреите, са приели неделния ден поради 
понятни причини за да се събират в него и да се 
покланят на Всемогъщия в този ден.  Те сигурно 
са били обвинявани, че нарушават закона и с 
това не служат на Бога правилно. Затова се 
предполага че са повдигнали въпроса пред 
компетентните Апостоли. Апостол Павел като 
най-изтъкнат богослов в тяхното време им 
отговаря в своето Послание към Римляните: 

Римл. 14:5 Някой уважава един ден 

повече от друг ден; а друг човек уважава 

всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно 

уверен в своя ум. 14:6  Който пази деня, за 

Господа го пази; [а който не пази деня, за 
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Господа не го пази]; който яде, за Господа яде, 
защото благодари на Бога; и който не яде, за 
Господа не яде, и благодари на Бога. 

Тези думи означават, че аз който съм 
решил да пазя Неделния ден като Сабат, не 
трябва за осъждам онзи който иска да го прави 
в Събота и обратното.  

 Живеейки в единство с Исус ние вече 
живеем в истинската Сабат. Исус казва това: 
Mat 11:28  Дойдете при Мене всички, които се 
трудите и сте обременени, и Аз ще ви 

успокоя. 11:29  Вземете Моето иго върху 
си, и научете се от Мене; защото съм 
кротък и смирен на сърце; и ще намерите 

покой на душите си. 11:30  Защото Моето 
иго е благо, и Моето бреме е леко.  
Както за Старозаветните Евреи 

отхвърлянето на Сабатната почивка беше 
равносилно на смърт, така и за Новозаветния 
човек, отхвърлянето на Христос е равносилно 
на смърт.  

 
Какво символизира Сабат?  
Седмия ден е символ на Свободата ни!  
Съботата казахме е символ на 

Сътворението и Освобождението. Велико в 
мъдростта си е Сътворението на човека! Но по-
велико в мъдростта си е Изкуплението на 
човека! Затова нашето празнуване в Седмия 
ден или в Господния ден е юбилей на нашето 
изкупление. Днес е празник на нашето 
избавление! Ние не сме дошли само да 
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поседим и послушаме проповед и хваление, ние 
сме дошли да празнуваме, да се радваме, да 
усетим един мир в сърцата си.  

Човекът е осъден на тази земя да изкарва с 
труд и пот прехраната си и да живеем живота си 
в много болка и скръб. „Годините на човека са 
70, там където има сила 80, но и най-добрите от 
тях са … труд и скръб!” Псалом 90:10 и Екл.2:23 

Не това приготви Бог за нас в началото. 
Миналата неделя ви казах, че Адам нямаше 
нужда да копае и полива и плеви градината в 
Едем. Тя сама даваше изобилен плод и той 
трябваше само да я обикаля, да я пази-от кого? 
От себе си и от себеподобните.  

Едем беше Божията почивка за Адам. Но 
Адам прояви непослушание- това е един от най-
тежките грехове и с това хвърли проклятието на 
труда, който е бреме, кръст за хората. 

Сабат-ната почивка за Евреите, беше за да 
им напомня, за една истинска почивка, която 
Бог все пак щеше да даде на хората. Това е 
почивката за която говорихме в Йешуа-
Меси.Познавайки Исус, ние можем да познаем 
почивката от бремето на деня и на труда. Как?  

Нека видим почивката ни в труда!  
Когато работим като за Бога-чрез вяра в 

Исус, ние няма да се уморяваме. Малко 
вярващи днес работят на работата си като за 
Бога. Ние виждаме, че сме ограбвани, виждаме, 
че ни лъжат и че трудът ни е използван за да 
богатеят вече богатите. Затова не ни се работи. 
Изкушаваме се да откроднем за да накажем 
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онези които богатеят на наш гръб. Не зная 
защо, но си спомням историята „Чичо Томовота 
колиба”. Чичо Том е един роб, койот е повярвал 
в Бог. Той има радост и мир в сърцето си 
въпреки че трудът му не е оценен правилно, а 
господарят му го малтретира. Чичо Том има 
Исус в сърцето си и това му стига. Ако повече 
Християни днес работят като пред Бога, нещата 
в България ще се променят към добро.  

Нека видим почивката ни от страха! 
Когато познаваме Бог- чрез познаване на 

Исус, ние няма да се страхуваме.  
Пр. Когато има слънчево затъмнение, 

хората искат да го наблюдават. Но дори и 
покрито от луната, Слонцето все още е силно за 
да го гледаме с невъоръжено око. Затова 
продават специални очила, с които да можеш 
да гледаш слънцето и да не ослепееш.  

Исус е очилата които сам Бог ни дава с 
които да можем да погледнем към Него и да Го 
опознаем по-добре. Да видим какво се случва 
там където не можем да влезнем. Да погледнем 
там където никой не може да види. Да разберем 
онова което обикновения човешки ум не 
схваща. И като видим, като разберем да имаме 
спокойствие и кураж в този живот. Защото, Бог е 
кормчията/пилота.  

Почивка от страданията! 
Когато имаме Бог в сърцата си-като сме 

приели Исус за Господар в живота си, ние няма 
да изпадаме в отчаяние/безизходици и да не 
виждаме разрешение на проблемите в живота 
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си, защото ще знаем, че в Исус ние имаме Бог 
който се грижи за нас.   

Вярващите трудно разбираме тази истина. 
Страданията не са нашата Християнска орисия. 
Те са инструмент в ръцете на нашия Небесен 
Баща. Много вярващи мислят, че да бъдеш 
Християнин означава непременно един по-
лесен живот. Нека ви кажа нещо! На много 
места в Словото, Бог ни обещава 
благоденствие, радост, просперитет, житейски 
блага. Но ние трябва да видим, че тези неща 
идват там където има вярност и послушание от 
наша страна към Бога. Най-картинния пример 
за това е Йов. Поради вярност Бог го беше 
облагодетелствал. Но дойде време да бъде 
изпитана вярата и верността на Йов. Издържа 
ли той теста? Да! Какво стана след това? … Бог 
реши да проведе и свой си тест? На Бог му 
хареса да гледа как Йов държи на вярата си и 
реши да види, до къде е границата на Йововите 
възможности ли? НЕ НЕ НЕ!  

Бог благослови многократно повече ЙОВ! 
Ние можем да имаме почивка, както в 

страданията, така и от страданията! За всяко 
нещо има време!!! Не стана ли така и с Йосиф, 
и с Данаил, и с Давид. Списъка от примери е 
дълъг. Накрая имаме най-сияйния пример на 
Исус- дойде, страда, умря, възкръсна и влезна в 
слава. Ами да! Това е и нашата крайна 
дестинация! Слава! Но почивката можеш да я 
изпиташ още тук на земята. 
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Какво да правим в Сабат? Седмия ден е 
определен да бъде даден от човеците в 
служба на Бога! 

Какво означава в служба на Бога? Най-
добро обяснение на тази служба намираме в 
Исая 58гл. Ние размишлявахме преди време 
върху тази глава когато ставаше дума за Поста 
угоден на Бога. Сега можем в Исая 58:13 и 14 
стихове да видим кой е Богоугодния начин да 
служим на Бога в Седмия ден. 
Иса. 58:13  Ако отдръпнеш ногата си в 
събота, За да не вършиш своята воля в 
светия Ми ден, И наречеш събота наслада, 
света на Господа, почитаема, И Го 
почиташ като не следваш в нея своите 

си пътища, И не търсиш своето си 

удоволствие, и не говориш своите си 

думи, 14  Тогава ще се наслаждаваш в 
Господа: И Аз ще те направя да яздиш по 
високите места на земята, И ще те храня 
в наследството на баща ти Якова; Защото 
устата Господни изговориха това.  
Исая 58 гл. е уникален текст. В него Бог 

говори чрез пророка и ни казва неща които 
сякаш са предназначени да променят 
мисленето ни и разбирането ни за вярата. 
Първо тази глава обръща наопаки виждането ни 
за поста, а сега и за Господния Ден! Та не е ли 
Съботния и Неделния Сабат време в което да 
вършим онова което ни допада, което ни е 
приятно, което ни харесва? 

 14

Да, така ще бъде ако за нас да вършим 
Божията воля(не своите планове, и да 
довършваме работата която не сме могли да 
направим през седмицата или да идем на лозе) 
е удоволствие. Ако за нас да мисионерстваме 
(т.е. да ходим не там където ни се ходи-на кино, 
на концерт и т.н., а там където може да се 
благовествува) , ни е привилегия. Ако да 
помагаме на нуждаещите се (не просто да си 
полежим, да си убием времето) е  радост и 
задоволство. Ако за нас да споделим благата 
вест с някой който има глад за Словото и 
истината,(не просто да си поприказваме с 
приятелите, за политика, клюки, болести, цени, 
да споделим недоволството си от системата 
или да изиграем една игра) , ни изпълва с 
чувство на изпълнен дълг. 

И така Бог ни казва чрез Исая, че в Денят 
Господен- Сабат-та на всеки Християнин, 
трябва, за да направим онова което Бог иска от 
нас, да потърсим възможност да сторим поне 
едно от тези неща, заради Господа да 
планираме да вършим НЕ това което ни се иска, 
да ходим там НЕ където ни се иска, да говорим 
НЕ това което ни се иска. Така се започва 
обикновено. Защото тялото обикновено иска да 
държи надмощие над Духа. И ако ние го лишим, 
в началото малко против волята му от правото 
му да ни контролира, тогава ще дойде време в 
което и тялото ни ще започне да съдейства в 
тази борба със ЕГО-то в нас.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
Какво можем да кажем в заключение? 

Искам да оставя Исая да го каже:  
Исая 58:14- Тогава ще се наслаждаваш в 
Господа: И Аз ще те направя да яздиш по 
високите места на земята, И ще те 
храня в наследството на баща ти Якова; 
Защото устата Господни изговориха 
това. 
Да гледаме с респект към Денят на 

Господа, може да ни бъде трудно в 
началото. Може да ни дотяга, и дори да ни се 
струва безсмислено да го вършим. Истината, е 
че ако ние предпочетем Божията воля, 
Божиийте пътища, Божието удоволствие и 
Божието Слово за нас в този ден, тогава Бог  
няма да остане длъжен. Той ще ти даде да 
опиташ от елексира изтичащ от Него. И това не 
е мираж. Стиха завършва с думи които поставят 
печата на Божията вярност: „Защото устата 
Господни изговориха това!”. С други думи Бог ти 
казва: Залагам Името си в това! Опитай ме и 
провери няма ли да изпълня обещанието си. 

Дали да не опитаме! Господния ден ни 
предизвиква. От позицията на спасени по 
благодат ние имаме привилегията, не да 
треперим поради страх от смърт, а  да 
опитаме поради любов и понеже сме 
разбрали , че послушанието е по-желано за 
Бога от жертви и религиозност.  

Дай на Господа дължимия Сабат и Той 
ще ти даде обещаната наслада.  
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Пр. Двама мъже се хванали в състезание 
за сечене на дърва. Те трябвало да работят 
цял ден. Журито ходело ту при единия, ту 
при другия секачи. Единия секал дървета 
почти без да спира. Другия го заварвали 
често седнал на земята. Когато накрая 
започнали да гледат резултатите, журито с 
изненада забелязало, че онзи който често 
седял да почива имал повече отсечени 
дървета от другия. Когато дали наградата на 
победителя, те го запитали как така …? 

Секачът се усмихнал и казал: не зная 
дали забелязахте, че докато аз седях и си 
почивах, аз точех брадвата си. 

Това е истината! Сабат не е просто за 
почивка, тя е за да наточим духовната си 
брадва. От това което правиш в неделния 
ден, ще зависи цялата ти седмица.  


