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1. УВОД- 
Говорим за десетте Божии заповеди!!! За 

Закона Божии. Закона който лежи в основата 
на човешкото правилно съществуване. 
Божия Закон е Инструкцията дадена ни от 
Небето, която дава указания как да 
използваме тази хубава придобивка живота. 

Преди време в една  проповед ви 
говорих, за това че когато си купим нов уред, 
към него ни се дава една малка книжка, в 

началото на която пише с едри, червени 
букви: ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТИ!!! 

Казах ви за онзи познат, който си купил 
пералня и като я разопаковал веднага я 
включил. Тя поръмжала, поръмжала и след 
няколко минути замирисало на изгорял 
проводник. Когато той я занесъл в сервиз, 
техника го помолил да му даде инструкцията 
на пералнята: Господине –казал техника- вие 
погледнахте ли тази книжка? 

Не- отг. човека 
Ако я бяхте погледнали, щяхте да 

прочетете първо този надпис: ПРЕДИ 

УПОТРЕБА ПРОЧЕТИ!!! Тогава щяхте да 
прочетете, че пералнята когато излезне от 
фабриката, и слагат транспортни болтове, 
които фиксират барабана да не се върти по 
време на транспорт. Тези болтове трябва да 
се махнат преди да се включи пералнята. 

Вие не сте ги махнали и затова мотора на 
пералнята ви е изгорял. Съжалявам защото 
при тези условия вие губите и гаранцията и 
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трябва да си платите ремонта. Повредата е 
по ваша вина.  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В последните ни три проповеди разбрахме 
как Бог определя, какво трябва да е 
отношението на хората към Него! Заповедите 
забраняват на човека да има нехайно 
отношение към естеството , образа и името на 
Бога! Тези първи заповеди са абсолютно 
категорични! Ние можем да се заблудим в 
отношенията с хора и това да не е фатално. За 
съжаление много хора мислят, че няма 
значение какво мислят и правят спрямо Бога. 
На такива ние трябва да кажем, че ако някой не 
зачита Бога, такъв човек прави най-фаталната 
си грешка. Ако някой се отнася нехайно към 
Бога, този човек ще съжалява цяла вечност. 
Времето лекува обиди и болки, но не и грехове! 

 
В Четвъртата заповед, вниманието ни 

частично се пренасочва! Бог изведнъж, започва 
да визира отношението ни към определен Ден! 
Седмия ден или САБАТ! Нека отделим време за 
тази заповед! 

 
На две места в Библията се цитират 

Десетте Божии Заповеди (Декалога): Изход 20 
гл и Второзаконие 5гл. И на  двете места, 
Четвъртата Заповед има следващо 
обяснение.Тези обяснения са различни.Бог 
дава различни причини, защо Съботния ден 
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трябва да е по-специален от другите дни! 
Причината Бог да отреди наличието на 
осветен/специален ден в Изход 20 е:  

Сътворението! Цитирам текста: „Шест дни 
да работиш и да вършиш всичките си дела; 10 а 
на седмия ден, който  е събота на Господа твоя 
Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни 
синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни 
слугинята ти, нито добитъкът ти, нито 
чужденецът, който е отвътре вратите ти; 11 
защото в шест дни Господ направи небето 
и земята, морето и всичко що има в тях, а 
на седмия ден си почина; затова Господ 
благослови съботния ден и го освети.” 

 

В другия текст- Второзаконие 5гл., 
причината е: 

 Освобождението! Отново цитирам: „Пази 
съботния ден, за да го освещаваш, според както 
Господ твоят Бог ти заповяда. 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, ни ти, ни 
синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни 
слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито 
някой твой добитък, ни чужденецът, който е 
отвътре портите ти, за да си почива слугата ти 
и слугинята ти, както и ти. 15 И помни, че ти 
беше роб в Египетската земя, и че Господ 
твоят Бог те изведе от там със силна 
ръка и издигната мишца; за това Господ 
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твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния 
ден.” 

 
Сътворението и Освобождението са две 

големи теми в Библията и те са заложени в 
заповедта за определяне на Съботната 
почивка! Двата факта на нашето Създаване и 
на нашето Спасение ни насочват към 
Съботата! Това само потвърждава, че Съботата 
не е просто почивен ден!!! В светлината на 
нашето Сътворение и на нашето Спасение, 
днес бих искал да обясним значението на 
Заповед номер 4! 

 
Първо: Съботния Ден в светлината на 

Сътворението! 
Виждате ли, още в акта на Сътворението, 

Бог постановява неща които да бъдат закони на 
земята! Бог не прави нищо, без то да има 
смисъл и значение за нас! Говорим за 
мъдростта в Природата! Това е в 
действителност Божията мъдрост! 

От Сътворението до днес хората са 
използвали различни начини на летоброене! 
Различните цивилизации са определяли 
различни работни цикли! Християнството 
налага Библейски модел. Какъв е той? 

Шест работни дни и следвани от един за 
почивка! По късно влиза нов модел: Пет 
работни дни следвани от два почивни! 
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Времето и практиката доказват, че онова, 
което Бог е дал като модел на поведение в 
Библията е най-ефективно!  

Например още в началото Бог създава 
мъжа и жената и така постановява най-
ефективно действащия модел за семейството! 
Човешката история показва най-различни други 
модели! Съвремието дава нови алтернативи за 
семейство! Всичко друго се явява извращение 
на истинския, божествения модел и не е добро, 
нито полезно! 

 
Така е и с модела за работа и почивка! Най-

доброто, най-ефективното е 6+1! Това 
означава, че след максимум 6 дни труд, 
работника трябва да има един ден почивка! 
Това е най-добрия, най-здравословния, най-
ефективния цикъл за нас!  

 
Нека помислим малко по-обширно за този 

седми ден, постановен от Бога, като специален! 
Искам да обърна вниманието ви върху факта, 
че не говорим за името на деня, а за цикъла 
(последователността) от дни! Това означава, че 
независимо кой ден от седмицата ти е първи за 
да се трудиш, след шест дни ти трябва да 
спреш и да почиваш в седмия ден без значение 
как се  именува деня! Естествено за нас ще 
бъде най-удобно, ако работим когато всички 
работят и почиваме, когато всички почиват и за 
това има причина, която ще открием като 
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помислим по-обстойно, какво е Седмия ден 
според Четвъртата заповед! 

 
Седмия ден не е просто време в което да 

не работим! Той има дълбок смисъл! Само си 
помислете! Бог ни насърчава шест дни да 
работим. Той ни казва да отидем при мравката 
за да се научим как да работим. Работим шест 
дни! Защо? За да изкараме пари и да дадем 
част от тях на работодателя, друга част на 
държавата и също да получим нещо и за нас за 
да има за домът ни! Шест дни ние не мислим за 
друго освен за работа. Тази работа ще се 
превърне в наш гробокопач, ако не спрем.Нека 
ви напомня, че когато Адам и Ева извършиха 
грях, Бог прокле земята и труда на Адам(Битие 
3гл). Проклятието гласи, че човека ще се труди, 
земята няма да дава силата и плода си, а 
вместо това ще ражда тръни и бодили. До кога? 
Докато и човека слезне в земята! Какво 
означава това?- Смърт.  За да не стане това, 
бърже! За да има човека шанс да живее по-
дълго. За да има някакъв контрол над злото 
което труда ни причинява, на нас ни е 
заповядано да спрем след 6 дни труд и да 
починем, да се зарадваме на труда си. 

Четвъртата заповед ни заповядва в седмия 
ден да пренасочим мислите си и енергията си! 
Да спрем да мислим за работата и за шефа и да 
помислим за други неща, които имат жизнена 
стойност за нас! Кои са те: 
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Седмия ден е за семейството! 

В седмия ден ние трябва да обърнем 
внимание на семейството си! От работа не 
можем да прекараме време с децата си за да ги 
опознаем! Някои деца отрастват с баба и 
опознават родителите си едва, когато се 
сблъскат с престъпленията и проблемите в 
живота! Ние сме родители които не познават 
децата си! Вярно е че обществото има вина, 
икономиката има вина, но вярно е и че 
манталитета ни има вина! Ние сме много по-
загрижени нашето дете да е с най-новите 
маратонки, вместо да е можещо и знаещо! 
Целта е да го вкараме във ВУЗ, а не то да бъде 
прието поради знанията си! Това е защото сме 
обзети от мания да се съревноваваме в имане, 
в показност, а не в интелект!  

Семействата ни се разпадат понякога 
месеци след брака защото съпрузите са 
толкова заети, че нямат време един за друг! 
Седмия ден осигурява време да бъдеш със 
семейството си! Бог го е отредил така, защото 
този начин на живот е полезен за нас и за 
семейството ни!  

Седмия ден е за обществото! 

Седмия ден е за да се смесим с хората 
около нас. Да общуваме! Да празнуваме! Да 
освободим сърцата си от стреса на работния 
ден! Да обърнем внимание на съседите си! 
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Живеят на една стена разстояние от нас, но не 
ги познаваме. Днес ние се запознаваме и най-
много ни интересува, не кой е човека, а какво 
работи! Българската максима „Човекът е човек, 
когато има свой човек!”, ни кара да гледаме все 
повече един на друг с консуматорски поглед! 
Търсим приятелствата поради ползата, а не 
поради нуждата от общуване! Говорим за 
работа и за пари нон-стоп! Седмия ден може 
отново да ни превърне от роботи в хора. 

Седмия ден е за природата! 
Този ден ни дава шанс да излезем всред 

природата и да се слеем с Творението! 
Четвъртата заповед ни връща към Творението 
за да не забравяме, че Бог го е направил за нас! 
Нека започнем да виждаме залезите! Нека 
отново да усетим дъха на морето, на 
планината, на полето! Те са сътворени за да 
има на какво да се радват и възхищават нашите 
очи! Бог рисува прекрасни картини всеки ден, за 
да задоволи нашето естетическо чувство! За да 
ни създаде удоволствие! Бог няма нужда от 
изгреви и залези! Това е за нас! Това е защото 
сме обичани от Него! Истина са думите от 
Българския национален химн: „Мила Родино ти 
си земен рай ...”! За съжаление чужденците 
виждат това много по добре от Българите! 
Седмия ден е за да ни помогне да видим 
красотата около себе си и да прославим 
Създателя! 
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Виждаме ли? Седмия ден има сила да 
промени живота ти! Семейството ти! Мирогледа 
ти! Бог иска ти да се радваш на живота! Той 
иска ти да познаеш красотата и величието на 
живота. Ние сме специалисти в личното си 
заробване. Мислим  че като работим в Седмия 
ден ще спечелим толкова много, че ще си 
оправим финансите. Тези които не спират да 
работят в седмия ден, нека внимават и ще се 
уверят, че нарушаването на Божия закон ще им 
струва много по-скъпо от „спечеленото” в този 
Божии ден. Ще плащаш защото брака ти няма 
да устои. Ще плащаш защото здравето ти няма 
да е стабилно дълго време. Ще плащаш защото 
Бог няма да благослови изкараното в този ден. 
Ще плащаш, защото няма да имаш мъдрост от 
Бога за живот- в този ден вместо да слушаш 
Слово Божие-което да те умъдрява, ти си 
протягал ръка за да печелиш. 

Пр. Годината е 1666. Английския бизнес 
расте бързо и много бизнесмени влизат в 

надпревара за повече и по-големи печалби. 

Тази надревара кара някои да започват да 

работят и в неделния ден. Магазини, дюкяни, 

кафенета. Все повече са онези които искат да 

броят пари и в неделния ден. Денят е 

02.септември-неделя. Градът е Лондон. 

Изведнъж в къщата на кралския лекар , на ул. 

Пъдинг Лейн, избухва пожар. Пожара не може 

да бъде овладян цели три дни и се превръща в 
историческо събитие. В този пожар изгарят 

10 000 сгради.  
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Чуйте какво казва Еремия 17:27  Но ако не Ме 

послушате Да освещавате съботния ден, И 

да не носите товар, нито да влизате с 
такъв през ерусалимските порти в 

съботен ден, Тогава ще запаля огън в 
портите му, Който ще пояде 
ерусалимските палати, И няма да угасне.  

Ако си мислиш, че печелиш като работиш в 
неделния ден, искам да те предупредя: Не, не 
печелиш, а в този ден си заработваш 
наказанието. 

 
ВТОРО: Съботния ден и СПАСЕНИЕТО- 
Нека само ви напомня, че Четвъртата 

заповед според както е дадена във 
Второзаконие гласи: : „Пази съботния ден, за да 
го освещаваш, според както Господ твоят Бог ти 
заповяда. 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, ни ти, ни синът ти, ни 
дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни 
волът ти, ни оселът ти, нито някой твой 
добитък, ни чужденецът, който е отвътре 
портите ти, за да си почива слугата ти и 
слугинята ти, както и ти. 15 И помни, че ти 
беше роб в Египетската земя, и че Господ 
твоят Бог те изведе от там със силна 
ръка и издигната мишца; за това Господ 
твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния 
ден.!” 
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Освещаването на деня е свързано със 

Спасението на Евреите от Египетско робство! 
Но какво общо имат Седмия ден и Египетското 
робство?  

Седмия ден може да ни дава шанс да се 
върнем към семейството, обществото и 
природата, но ние имаме нужда и от нещо което 
стои много по-високо от всяко от току що 
изброените! Най-голямата цел на Бога е, човек 
да се отдели от работното си място и от 
трудовите си задължения ЗА ДА ИМА ВРЕМЕ 
ДА ОСЪЩЕСТВИ ВРЪЗКА С ТВОРЕЦА СИ!!! За 
да осъществи тази среща той има нужда от 
храм и от свещенослужител! Седмия ден ни 
връща към една реалност, която започва сега, 
но с времето няма да изчезне както всичко 
друго. Напротив тя ще остане и ще стане още 
по-истинска. Това е реалността на нашето 
преминаване от времето във Вечността, за да 
бъдем с Твореца и Спасителя ни.  

Много хора искат да оправдаят отсъствието 
си и нежеланието си да ходят на църква с 
теорията, че човек може да се спаси и без да 
ходи на църква. Да може, ако са разбойници и 
умират на кръст до Исус. Някои мислят, че 
могат да подържат вярата си и без църква! Вяра 
без църква може да се подържа толкова 
колкото, въглена може сам да гори без жарава, 
извън огнището! За да се приближаваш при 
Бога имаш нужда от Църковната атмосфера и 
общуване! Имаш нужда от проповеди и 
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напомняне на Библейските правила и истини! 
Седмия ден ни е даден от Бога, защото в него 
Бог иска да говори ясно на умовете и сърцата 
ни! Ап.Яков казва в своето послание:  
Приближавайте се при Бога, и ще се 

приближава и Той при вас. (Як. 4:8) Аз бих 
добавил: Отдалечавате ли се от Него, скоро ще 
опитате горчивината от скръбта и нещастието! 

 

Искам следващата неделя да продължим с 
тази тема защото тя е важна и има много 
спекулации със нея. 

За сега нека да запомним следното: 
1-Сабат ни е даден от Бога за да можем да 

живеем правилно. Това е Божествен цикъл 
който ще държи живота ни правилно 
балансиран и равномерно развиващ се. Само 
тогава ще можем да се зарадваме на живота и 
да усетим неговата сладост. 

2-Сабат ни е даден от Бога като закон и 
затова смел безумец е всеки който дръзва 
лекомислено да престъпва Божия заповед. Със 
сигурност такъв ще си плати безумието.  

 Но искам да ви кажа, че има нещо много 
по- важно от казаното до тук за Святата Сабат и 
за него ще говорим другата неделя . Затова 
елате и поканете и други. До тогава помни, че 
Сабат ще ти носи добро, само ако ти не мислиш 
за себе си в този ден.  
Исая  58:13  Ако отдръпнеш ногата си в 
събота, За да не вършиш своята воля в 

светия Ми ден, И наречеш събота наслада, 
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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.  
Знаеш ли че един от онези Божествени 

принципи, които винаги ни изненадват, защото 
действат в разрез с нашата логика гласи, че 
НАЙ-БЛАГОСЛОВЕН Е ОНЗИ ЧОВЕК, КОЙТО  
МИСЛИ ПОВЕЧЕ ЗА ДРУГИТЕ ОТКОЛКОТО ЗА 
СЕБЕ СИ. 

АМИН 
 
 


