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1. УВОД- 
Това е най-трудния предмет за 

проповядване. Когато проповядваме за 
други предмети-не кради, не клюкарствай, не 
убивай, не … никой не чувства в сърцето си 
изкушение да извърши тези грехове. Но „не 
прелюбодействай” може дори в момента на 
проповядване, темата да предизвика на 
някой да изпитва в сърцето си точно такива 
желания. 

Пр. Чувал съм коментари, че по време на 
служба, мъж се мъчи да снима с мобилния 
си телефон в деколтето на жена, която по 
невнимание се е навела ниско. 

Когато се спомене думата секс, ушите на 
повечето от нас се размърдват. Други теми 
преспиват доста от нас в първите 3-4 
минути, но тази сигурно ще ни държи будни. 

Трябва да кажем, че самата седма 
заповед не ни безпокои моного, защото така 
както е дадена, не е проблем. Повечето от 
нас не са изпаднали до толкова, че да сме 
изневерили на партньорите в брака. 

Това което ни смущава е тълкуванието 
което Исус дава на тази заповед в Матея 5:27 
и 28. Там Той ни пояснява, че 
прелюбодейството не се ограничава само в 
сексуалния акт на извънбрачната връзка. 
Прелюбодейството е извършено от нас, със 
страстния поглед, с многозначителния 
поглед, в мислите ни, във въображението 
ни, в това което гледаме, това което правим 
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в мислите си. А всеки от нас познава 
мислите си и знае какво става там още от 
тинейджърските години, то дори до старост, 
когато с делата си не можем да впечатлим 
никого, но във въображение … сме 
ненадминати. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
Затова нека днес да разгледаме подробно 

тази заповед: 
1-Няма нищо добро което прелюбодейството 
да носи 

Речника определя Прелюбодейството като : 
Доброволен сексуален акт между семейна 

личност и партньор, който е различен от  

законния съпруг или съпруга.  
Отново Седмата заповед е разглеждана 

много елементарно, без да се задава въпроса: 
Какво е довело до това действие!? 

Седмата Заповед има за цел да предпази 
Бого-назначената и единствено правилна 
обществена единица: семейството. 
Семейството е определено и узаконено от Бога 
още в Едемската градина. Там Бог създаде 
Адам и му даде една жена за която му каза, че 
тя ще бъде едно с него. 1+1=1!!! 

Хората са тези които извратиха този модел 
и продължават да го извращават и до днес: 

-полигамията съществува и до днес 
-съжителство без законен брак на семейни 

начала е най-новото извращение. 
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Бог винаги е класифицирал 
прелюбодейството като един от най-грозните 
грехове, които човека е вършил. Прочетете 
внимателно 1 Коринтяни 6  глава и ще видите 
какво казва Апостол Павел за сексуалния грях. 
Той го разграничава от другите грехове, и казва: 
БЯГАЙТЕ !  

Прелюбодействието не носи нищо добро, 
въпреки, че е най-желания грях.  

Чети Притчи 5,6,7 глави и придобий 
мъдрост и бъди предупреден за опасността и 
последствията от прелюбодейството.  

Където и да погледнеш в историята на 
човечеството , прелюбодейството винаги е било 
път към ада. То разбива домове, разваля живот, 
погубва деца, отнема здраве, разваля 
репутация, убива авторитет.  
 
2-Прелюбодейството започва в сърцето 

Ние видяхме как речниците определят 
прелюбодейството. Те говорят само за 
финалната права на този грях. Там където 
човек не може да се спре. 

Исус е различен. В Своята Проповед на 
Планината, Той разкрива само с няколко думи, 
къде е засято семето на прелюбодейството. То 
е в сърцето и умът ни. Нарича се ПОХОТ или 
ЛЪСТ. Многобройни сексуални актове във 
въображението.  

Ако ние мислим за прелюбодейството само 
като за физически грях, ние не познаваме 
същността на този грях и сме вече негови 
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жертви. Исус иска да ни го открие и да ни 
предпази.  

Важно: Прелюбодейство в сърцето!!! 
Това е тих, повтарящ се, убийствен грях. 
Израза „Извърших прелюбодейство в 
сърцето си” не е шега, а разбиране на 
същността на греха прелюбодейство. Грях 
който се заражда дълбоко вътре, скрито, но 
настоятелно търси начин да избие за да 
намери реализация вън. Ако мислиш, че 
никога няма да допуснеш този грях да се 
изяви, бъди сигурен, че не си по-умен от 
Сатана. И ако този грях с години е 
изтласквал Бог от живота ти, защо мислиш, 
че Бог ще ти се притече на помощ за да те 
опази тогава когато Сатана ще създаде 
подходящи условия за да изкара греха ти 
наяве? Лъстта, (или сърдечното 
прелюбодейство) е преди всичко битка 
водена в умът ни. Не е правилно някой да 
заявява: „Аз никога няма да имам този 
проблем!” 

 
3-Какво следва „Прелюбодейството  в 

сърцето 
Библията е дала пример за развитието от 

„Прелюбодейство в сърцето” в 
„Прелюбодейство в телото” 

Къде? В живота на един богоугоден човек, 
един поет за Божия слава, един цар по сърцето 
на Бога – цар Давид. И всичко това само в пет 
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обикновени на пръв поглед стъпки: ІІ Царе 
11 гл. 

 
1-Давид не беше на правилното място! 
Историята започва с това че Давид не беше 

там където трябваше да бъде. Бог го 
благослови и той печелеше лесно победите. 
Затова когато Словото ни разказва историята то 
започва с много важен стих-обяснение. 
Забележете:  

2Царе 11:1  След една година, във 
времето когато царете отиват на война, 
Давид прати Иоава и слугите си с него и целия 
Израил; … 

Къде трябваше да бъде Давид? Там при 
мъжете и срещу царете. Това че Бог го 
благославяше, не намаляваше отговорността 
на Давид като цар и водач. 

Когато не се трудим, когато не сме там 
където трябва да бъдем, ние сме 
изкушавани! 

Знаете ли че най-изкушавани с лъст са 
онези които лентяйстват, които се излежават до 
късно, които нямат работа. Похотта може да е 
частично победена , когато работим усърдно. 
Когато гледаме сериозно на живота и 
отговорностите си .  

Втория стих на тази 11 глава ни казва точно 
това, че Давид се е излежавал до късно след 
обяд. Резултата е налице:  
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2-Давид гледаше там където не трябва 
да гледа! 

Давид си е дремнал и сега пълен с енергия 
излиза на покрова за да погледа от високо 
света.  

Привечер, слънцето грее отстрани и 
предизвиква дълги и обемни сенки. Навярно 
Давид е видял сянката на къпещата се 
Вирсавее и изгледа го е интригувал. 
Сърцето му се е ускорило при изгледа. 
Навярно всеки мъжки ум се вълнува само 
като чете тези редове. Вместо да отвърне 
очи от изкушението, той явно е заел удобна 
позиция за да види тази която предизвиква 
сянката. 

Воайорството  от много хора не се счита 
за грях. Това че съседката, не се пази, не си 
спуска пердетата, мен не ме вкарва в грях! 
Виновен ли съм аз, че тя ходи с оскъдно 
облекло в къщи.  

Исус казва още нещо важно: 
Maт 18:9  И ако те съблазни окото, извади го и 

хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в 

живота с едно око, отколкото да имаш две 

очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.  
Ако гледката на мъжко или женско голо 

тяло поражда в умът ти страст/ похот, ти 
грешиш и прелюбодействието е вече в теб. 

Очите! Пази очите си възможно далеч от 
чужда голота. Но как? Всеки РЕП където 
продават весници, най-отпред са подредени 
еротичните списания. 
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Пр. Аз обичам списания за леки коли. Но 
винаги когато погледна за да намеря 
списанието „Авто билд”, първо виждам онези 
извратените. Очите ми виждат плътта. Тогава? 
Сатана често започва изкушенията си като ги 
постави пред очите ни. Когато изкушаваше 
Исус, той Му показа …. Исус не затвори очи, но 
виждайки Той отказа на Сатана втори поглед. 
Не можем да вървим със затворени очи, за да 
не видим изкушенията. Но в Исус ние имаме 
сила за победа нас тези изкушения. Всеки път 
когато видиш изкушението, помоли Бог за сила 
и победа над тези изкушения, вместо да 
поглеждаш втори път … за да видиш всичко, 
което може да се види. Дадеш ли втори шанс на 
Сатана, очите ти вече са врата за него. 

Как стана това при Давид?  
 
3-Давид се интересува за нещо което не 

му е работа! 
Вместо да отвърне поглед от 

представлението, той го изгледа цялото. Затова 
следва и продължение:  

Той праща хора да съберат информация за 
жената. Виждате ли как поддаването на 
първото изкушението води до ново изкушение и 
човек тръгне ли по този път няма сила да спре.  

Дадеш ли шанс на хормоните да те водят, 
трудно се спира. Давид реши, че не може да 
пропусне тази възможност. Той не мислеше в 
този момент за Бог, за грях, за отговорност, за 
последици, за закон, за възмездие, за срам, за 
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авторитет, за царство. В умът на този велик 
мъж имаше само една картина- Разсъблечената 
Вирсавее. Той разбра коя е тя. Женена и мъжа 
и е воин, който в момента се сражава за Изарил 
и за Давид. Повече от ясно беше за Давид, че 
връзка с тази жена, е грях, но той не можеше да 
надвие въображението си.  

Сигурно Давид си казваше както Адам след 
грехопадението : Ами тя е виновна! Не съм аз.  

 
4-Давид пожелава нещо което не му 

принадлежи! 
Тя има мъж! Мъжът и е далеко от дома! 

Мъжът и може да не узнае! Ако всичко стане 
тайно никой няма да разбере! Влечението на 
един мъж в сила(50 год възраст) е по-силно от 
отговорността му към Бога и хората. 

Това е същият Давид, който пее: „Господ е 
пастир мой, няма да остана в нужда … води ме 
през прави пътеки … Твоят жезъл и Твоята 
тояга, те ме утешават…” 

Притчи  6:27  Може ли някой да тури огън в 
пазухата си, И дрехите му да не изгорят?  6:28  
Може ли някой да ходи по разпалени въглища, 
И нозете му да се не опекат? 6:29  Така е с оня, 
който влиза при жената на ближния си; Който се 
допре до нея не ще остане ненаказан.  

 
5-Давид прави нещо, което не трябва да 

прави! 
Той вкарва тази чужда жена в своето легло 

и резултата е –бременност. 
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Виждаме, че похотта, роди 
прелюбодейство, прелюбодейството роди 
измама, измамата роди убийство, 
убийството предизвика смърт на детето 
родено от Вирсавее и проклятие върху рода 
на Давид. Но проблема не спира само тук. С 
поведението си Давид стана причина да се 
похули и Божието Име. Той стана крадец. 
Ако се замислим, започвайки с „нищо и 
никаква” ПОХОТ, Давид за кратко време успя 
да наруши всички 10 заповеди.  

  Всичко започва с втория поглед към 
изкушението. Прелюбодейството в сърцето! 
Това е трудно излечим грях. Ако живеем в 
него, той ще ни повлече.  

Пр. Отдавна гледах филм, за един монах. 

При него идват различни хора за съвет . И 

веднъж дойде една хубава жена. Тя усеща 

силата на хубостта си и често идва, като му 
въздейства с присъствието си. 

Въображението на бедния монах не го оставя 

на мира. В желанието си да не съгреши, той 

взима брадвата и отсича единия пръст на 

ръката си, но и без пръст, той пада в греха и 

извършва прелюбодейство. Защо? Нима Бог 
не вижда желанието му? Нима не може да се 

намеси? 

 

Тук ние идваме до въпроса : 
4-Как да се предпазя от „прелюбодейство в 
сърцето”? 
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Греха трябва да се изкорени в зародиш. Не 
да го поливаш и ториш с години, и да се 
надяваш, че като дойде време за плод, ти ще 
успееш тогава да го премахнеш.  

Четири стъпки: 
1. Къде е твоята граница?  
Кое възбужда в теб похот? 
- Вестник който чета-за да привлекат 
определена читателска аудитория 
редакторите прибягват до трикове. 
Всички знаят, че мъжете четат най-много 
вестници. Как да ги накараме да купуват 
нашия вестник? Като сложим една 
снимка.  

- ТV програма-седиш ли да гледаш късните 
еротични програми? 

- Радио-предаване 
- Книги-с еротично съдържание 
- Театър- често се предлагат днес еротични 
театри. Артистите са обучени да играят 
така, че докато седиш на стола да те 
накарат да прелюбодействаш във 
въображението си   

- Видео филм(и)- интимни пози и действия 
- Списания- еротични(голи тела) 
порнографски (сексуални сцени) 

- Съседи- достъп до гледки в съседската 
баня, спалня и дори всекидневна 

- Личности които те привличат(възбуждат) 
- Танци-някои танци имат точно цел да 
възбуждат 
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- Мастурбиране- себе-задоволяване поради 
незадоволена сексуална активност. 
Въображението е най-активно тогава.  
 

2.Къде е границата на ближния?  
Кое би възбудило другия? Бог не 
обезвинява невнимателния 
-Флиртуване- подвеждане в сексуална 
посока и предизвикване на чуждото 
въображение. Изглежда сякаш 
флиртуващия няма особена вина, но не е 
така. Ако разбираш ефекта от флирта си, 
Бог няма да те оправдае 
-Модно обличане- плитки панталони и 
прашки-столовете които бяха без цели 
облегалки, често караха мъжете да не чуят 
и дума от проповедта защото жената пред 
него е решила да е модерна, а не 
благоприлична 

- Танци и дори народни хора(Пр. за 
младежите) 

 
3.Съзнателно да избера чистота 
-Християните не е срамно да се изчервяват 
-Християните не трябва да толерират греха- 
защото всички така правят 
-Християните уважават стремежа към чистота в 
другите- когато видим старание за чистота, да 
го подкрепяме, а не да го осмиваме 
-Християните не се срамуват от начина си на 
мислене- различни сме от света и това не е 
срамно 
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-Християните дори косвено не участват в 
нечистотата на света-вицове и подмятания 
- 

4.Как да се справя? 
Похотливостта е коварен грях. Казвам го 

защото съм уверен, че човек не може сам да се 
измъкне от лапите и. Тогава? Някои мислят, че 
след като не можем да победим един грях, 
нормално е да си живеем в него. Словото ни 
дава надежда, че в Христос ние сме повече от 
победители(Римл.8:37). Какво означава това? 
Това означава, че можем да победим дори 
онези неща които иначе са по-силни от нас. 
Как? 

Ако слушайки тази проповед, ти се 
чувстваш виновен, това е добре, защото само 
чувството на вина, може да те доведе по близо 
до Бога.  

Кое е чувството, което ни води при 

лекаря? Болката.  

Вината ни води при Бога! Той пък  обещава, 
че няма да ни отхвърли, когато търсим помощ 
от Него. Ако знаеш че си грешен с 
прелюбодейство на сърцето или дори вече си 
извършил и другия грях-прелюбодество в 
телото, но това не те смущава и не ти създава 
вътрешен дискомфорт и не те изобличава 
грехът ти, не ти звъни една вътрешна аларма, 
тогава ти си отишъл в зоната на мъртвите от 

греха. Имаш нужда да бъдеш възкресен за 

греха и след това да преминеш в зоната на 
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мъртвите за греха. Ти къде си и какво да 
правиш?  

 
А)Определи състоянието си! Болен без 

болка или болен със болка. Болния без болка е 
мъртъв. Болния с болка е жив, койот има нужда 
от помощ.  

Ако си „мъртъв”- Сатана те е приготвил 
вече за ада. Увит, дрогиран и обезсилен си и 
закован в ковчег, на конвейера за огнения 
пъкъл. Аз искам да се моля за теб да се 
събудиш и да оживееш за истината. 

Ако все още си „жив”- усещаш угризения и 
съвестта ти не ти дава мир, тогава: 

Б)първо си намери ментор- намери човек, 
който се страхува от Бога, говори с него/нея и 
попитай дали ще се съгласи да ти помогне. 
Изясни, че под помощ разбираш –
конфиденциалност и заинтересованост. Да ти 
задава трудни въпроси и да ти припомня 
отговорността и опасността от греха. Търси тази 
помощ винаги когато усетиш слабост. Не се 
безпокой за конфорта на ментора си, а за това 
че трябва да се освободиш спешно 
 

В)търси благодат- разчитай без съмнения 
на Божията благодат. Моли се, пости и чети 
Словото като търсиш сила за победа. Търси 
литература която би ти помагнала и бе те 
насърчила. Искай с вяра, без да се съмняваш.  
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Г) когато получиш помни стъпките за да 
помогнеш на друг който е в същата нужда.  

 
Молитва:  
Боже на истината и правдата.  
Ти си силен и велик. Твоя е славата и Ти 

владееш над нашето човешко естество. 
Аз съм грешен. Признавам греха си и се 

разкайвам за него …  
…изповядай греха си … похотливи  мисли 

спрямо определен мъж или жена(кажи по 
име)… гледане на еротика или порнография 
)обещай че ще изхвърлиш снимки и списания от 
домът си, да спираш ТV след 11 часа) 
…воайорство(Обещай, че ще направиш всичко 
възможно този прозорец да не се използва,) … 
флиртуване(опит да накараш друг да изпитва 
похот към теб) …Самозадоволяване … 
извънбрачни връзки ….  

Боже на милостта и дълготърпението , 
моля те заради Исус , да ми простиш. Омий 
ме за да съм чист пред Теб! Слаб съм 
Господи и не мога сам да се справя. 
Разчитам напълно на твоята благодат. Ти 
можеш! Ти знаеш как! Излекувай Боже умът, 
въображението ми и сърцето ми от този 
порок. Освободи ме от робството ми. Дай ми 
свобода за да живея в чистота. Боже обичам 
Те повече от похотта си. Прости ми 
слабостта. 

За несемейните: Господи приготвяй ме 
за семеен живот в чистота и взаимна любов. 
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Опази ме чист/а. Дай ми да не се срамувам 
от чистотата си. Дай ми мъдрост да бягам 
навреме от похотите. 

За семейните: Господи, изпълни ме с 
любов към Теб и към съпруга/та ми. Нека с 
времето нашата любов да расте. Помогни ми 
да обичам …. (името на съпруга/та) като 
човек, който Ти си ми дал. И така докато 
смъртта ни раздели. 

За разведените: Господи,  моля Те 
коригирай грешките на младостта  ми и дай 
ми това което е Твоята воля за мен и за 
децата ми. Помогни ми да се подчиня на 
волята Ти без да роптая и ми дай вътрешен 
мир за това. 

За овдовелите: Господи, (ако нямаш 

похотливи мисли) благодаря ти за това, че 
това е Твоята воля за мен. Искам времето и 
силите които имам да ги дам за Теб. Обичам 
те Исусе! 

                             Господи, (ако имаш 

похотливи мисли), моля те намери ми 
партньор с когото да живея угоден на Теб 
живот или дам ми свобода от порока 
„похотливо сърце”  

Във Името и заради жертвата на Исус от 
Назарет, Който умря за да заличи и моите 
грехове и престъпления! АМИН. 


