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1. УВОД- 

Библията започва с това, че Бог е създал 

небето и земята. И в трети стих ни се казва:”И 

Бог каза: Да бъде светлина, и стана светлина 

… 

И ако продължим да четем тази първа 

глава до края, ще ни направи впечатление, че 

фразата „Бог каза” се повтаря във всеки 

творчески акт. Бог казва и словото изречено от 
устата Му става причина нещата да идват в 

съществуване.  

Евангелист Йоан също в първата си глава, 

ни казва една тайна: „В началото беше 

Словото и Словото беше у Бога, и Словото 

беше Бог …” 

Знаете ли че думите изречени от устата ни 

са сила? 

Маяковски е казал: „Словото е пълководец 
на човешката сила!” 

Започвам размислите си за деветата 
заповед от Декалога с думите: 

Не е достатъчно само да не лъжем!  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Ние чухме че тази предпоследна заповед 

гласи, да не лъжесвидетелствуваме против 

ближния си. 

Бог е поел голям риск, като е дал на 
човешките същества способността да говорят! 
Както виждаме, ние сме единствените на земята 
които можем да говорим, като предварително 
мислим какво ще кажем! Това е способност, 
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отговаряща на Божия образ в нас, по който сме 
били създадени отначало! В умален вид и ние 
казваме и нещо става! Затова както у Бога няма 
лъжа, така и в нашето говорене не трябва да се 
среща лъжа! Ап.Петър насърчава своите 
читатели: „Ако говори някой, нека говори  като 
такъв, който прогласява  Божии слова; ако 
служи някой, нека служи , като такъв, който 
действува  със силата, която му дава Бог; за да 
се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, На 
Когото е славата и господството до вечни 
векове. Амин.” 1Пет. 4:11 

Ние често не разбираме тайната на 

Божието творение: Бог ни е дал един език и две 

уши! Защо ли? Можем ли да изтълкуваме това 

важно послание? 

Светът днес живее във ерата на езика. 

Всичко друго закърнява за да се развие един 

по-дълъг език. И колкото по-умело лъже дадена 

личност, толкова по-зачитана е тя.  

Вслушайте се в политиците, които харчат 
парите на народа. Лъжат без скруполи, но 80% 

от населението просто обича да им слуша 

лъжите.  

Днес има специална сцена на която най-

успешните лъжци могат да демонстрират 
уменията си: нарича се жълта преса-таблойди. 

В тях можеш да прочетеш как 90 годишна жена 

е родила дете на борда на НЛО. Въпреки 

безумието на тези драсканици, много хора 
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дават пари за да ги четат. Защото това им 

наркотика за деня.  

Тези дни се сблъсках с човек от света. 

Разговаряме всеки ден и чувам излиянията му. 
Чувам много думи и мога да кажа, че 80% от 
тези словоизлияния са лъжи. Той го прави 

толкова естествено, че макар да е с умът си, 

той сякаш не чува какво казва.  

Ние вярващите сякаш вместо да се 

противим на лъжата и на измамите, ние се 

хващаме на това хоро водещо към ада и дори 

се мъчим да скачаме по-високо от другите. Как? 

Като лъжем по-рядко, но по-успешно. 

Пр.Един вярващ минавал покрай една 

група деца. Те говорели разпалено, но 

вниманието му било грабнато от малко 

пухкаво кученце, което било в центъра на 

кръга от разпалени деца. Опасявайки се че 

може да навредят на кученцето, вярващия се 

приближил  и попитал: 

Деца какво правите? 

Състезаваме се кой да вземе кученцето!-

отговорили децата. 

Как? –запитал вярващия. 

Който каже най-голяма лъжа, той взима 

кученцето- бил отговора. 

О-о-о, аз когато бях на вашата възраст, 

дори не си помислях да лъжа-казал вярващия. 

Тогава всред децата настъпило 

мълчание. След минута кръга се отворил и 

всички в съгласие казали: Господине, ваше е 

кученцето.Спечелихте. 
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Лъжата е многолика! Ето някои от нейните 

лица: 

-Лъжливо свидетелство с цел 

подвеждане.Това е лъжата в концентриран 

вид. Замяна на истината с невярно твърдение, с 
цел да нараним някой, който не ни е приятен, 

някой когото мразим, някой на когото искаме да 

отмъстим с цената на грях извършен от нас. 

Нарича се клеветничество. Идва от името на 

Сатана, който е наречен Клеветник. 
-Мълчалива лъжа. Това е неизказаната 

лъжа. Можеш да разпространяваш лъжи, дори 

без да си отвориш устата. Чували сте за езика 

на тялото. Мъдреца говори за тези хора в 

Притчи 

Притчи 6:12  Човек нехранимайко, човек 
беззаконен, Е оня който ходи с извратени 

уста, 13  Намигва с очите си, говори с 
нозете си, Дава знак с пръстите си;  

Колко пъти ние слушаме клюкарите да 

говорят неверни неща, но вместо да застанем и 

да кажем истината, ние вдигаме вежди, клатим 

глава насърчително, правим одобрителни 

възгласи, или само мълчим и слушаме цялата 

история, колкото и неверна да е. Мълчаливото 

съгласие с лъжата, не ни оневинява. Ние сме 

грешни, наравно с клеветника.  

 

-Ласкателство. 

Когато говоря за ласкателство, това 

означава, да даваме незаслужена хвала. 

Похвала, казана в лицето, но не и зад гърба на 

 6

човека. Похвала, която не приемате да е вярна, 

но я казвате, за да спечелите човека на своя 

страна.  

Например: Мъж вижда жена, която е 

облечена зле, но понеже иска да бъде приет и 

да остане в нейната компания, и казва: За 

първи път виждам такъв красив тоалет. Много 

си изискана! 

В действителност мисли: Дано никога вече 

да не облече тази рокля! 

Или ето нещо по-близко до нас: 

На глас: Пастирю, днешната проповед, 

много ми хареса! 

На ум: Днешната ти проповед беше най-

скучното нещо което съм чувал! 

Надявам се това да е далеко от нас, но 

словото ни предупреждава за него: 

Пса. 55:21  Устата му са по-мазни от масло, 

Но в сърцето му има война; Думите му са 

по-меки от дървено масло, Но пак са голи 

саби.  

Това са интригантите. Отвън ласкаят, а 

отвътре са пълни с гняв и отмъстителност. Те 

са като парфюма: Мириши го, но не го 

поглъщай. Докато могат те използват, а когато 

не могат са готови да те наранят жестоко. 

Пр.Двама братя били известни в 

обществото си, че са жестоки, нахални, 

безскрупулни, лъжат и крадат. Богати, те 

мислели, че всичко се постига с пари и 

нахалство. Един ден обаче единият от 

братята умрял. Дошло време за погребение. 
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Типично в стила им, живия брат дошъл при 

свещеника и казал: Отче, ще подаря на 

църквата ти чек за един милион лева, ако на 

погребението кажеш, че брат ми е свят 

човек.  
Свещеника вдигнал вежди и казал: добре, 

ще кажа, привеждай парите! 

На погребението в края на проповедта си, 

свещеника казал: 

Човека в ковчега, беше лъжец и крадец. 

Ръцете му са оцапани с престъпления от 

всеки вид, беше ужасен човек … но … сравнен 

с брат си … той беше светец.   

 

 

-Истината използвана с цел лъжа. 

Ето една илюстрация: 

Капитана и помощника му не се разбират 
много. Капитана е сериозен мъж и държи на 

дисциплината. Няколко пъти е наказвал 

помощника си за това, че не казва истината и 

покрива лъжата.  

Един ден капитана бил болен и по устав, 

помощника поема управлението на кораба и 

пише корабния дневник. Помощника решава да 

си отмъсти и пише в дневника: 

Днес капитана е трезвен и затова аз трябва 

да поема управлението на кораба!  

Това е самата истина, защото капитана 

изобщо не пие, но така е използвана , че да 

създаде лъжливо впечатление за капитана.  

 

 8

Лъжата е много лика, като Дявола! Бяла, 

черна или розова, тя е лъжа. Който е смел да я 

носи и ползва в ежедневието си, той със 

сигурност ще се опари. И аз искам днес да ви 

предупредя за това: Лъжата е Опасна! Как? 

 

А- Когато лъжем ние нараняваме себе 

си. 

1Петрово 3:10  Защото, "Който желае да 

обича живота И да види добри дни, Нека 

пази езика си от зло И устните си от 

лъжливо говорене;  

Нещастието идва от факта, че лъжеца 

трябва постоянно да се труди да покрива 

лъжливите си следи.  

Мартин Лютер казва:” Лъжата е като 

снежна топка, колкото повече се търкаля по 

земята, толкова по-голяма става.” 

Бог предупреждава за това в Числа.  

Числа 32:23  „… ето, ще съгрешите пред 

Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви 

намери. „ 

Лъжата руши характера и става навик. С 

всяка нова лъжа, ние се оплитаме в мрежата на 

Сатана. Словото е сила когато е истина.Тя ни 

извисява и прави да светим.  Когато ние лъжем, 

ние губим от силата и се смаляваме към 

животинското царство. 

Пр.Фермер решил да отреже едно високо 

но неплодородно дърво. Когато започнал да го 

реже, разбрал, че отвън то изглеждало добро, 

но от вътре било изгнило. Когато го рязал, той 
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попаднал на голям, стар, ръждясал гвоздей 

забит преди много години в дървото. Някой го е 

забил и дървото го е покрило, но гвоздея е 

работел и станал причина сърцевината да 

изгние.  

Лъжата наранява най-жестоко лъжеца. 

Пази се! 

 

Б- Лъжата руши нашите 

взаимоотношения с другите.  

Пр. Една жена питала съпруга си: защо 

вече не ходиш да играете шах със съседа 

Иван. Мъжа и отговорил: А ти би ли играла 

шах с човек, който винаги като се обърнеш за 

малко мести фигурите така както му се иска 

да бъдат? 

Жената казала: Не не бих играла с такъв 

човек! 
Мъжът тогава казал: Ами и Иван каза, че 

не иска да играе с такъв човек.  
Интересно е, че няма човек който да обича 

да бъде лъган. А има толкова много, които 

обичат да лъжат.  
Там където има взаимоотношения, те 

трябва да се основани на истина. Ако във кое 

да е взаимоотношение има лъжа, такова 

взаимоотношение не е добро:  

Там има НЕСИГУРНОСТ, там има 

ДЕПРЕСИЯ, постоянни РАЗОЧАРОВАНИЯ, 

сърдечна БОЛКА. Това са най-скорошните 

резултати.  
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Когато хората са заедно, те стават един вид 

тяло. Взаимоотношенията са костите, ставите и 

мускулите  в такова тяло. Истината е мозъкът 
на това тяло. И ако мозъкът лъже, тогава тежко 

на това тяло.  

Пр. представете си тяло в което 

мозъкът не праща истинна информация от 

очите към краката. Очите виждат пропаст, а 

мозъкът казва на краката: няма нищо 

продължавайте …! 

Или, ако ръцете са допрели гореща 

повърхност, а мозъкът казва, няма нищо. 

Всичко е наред! Печката е студена.  

А… защо ли нещо мирише на барбекю!!?? 

Кажете ми, кой би желал да има такова 

тяло и такъв мозък!???! 

 Eфесяни 4:25  Затова, като отхвърлите 

лъжата, говорете всеки с ближния си истина; 

защото сме части един на друг. 
Напоследък Святия Дух ме предизвиква да 

започна да ви казвам истината такава каквато е. 

За всеки от църквата. Моето възпитание до сега 

ме е възпирало, и съм бил много внимателен, 

на кого какво казвам, но мисля, че е дошло ново 

време. И ако си мълчим, за да не се обидим, 

ние затъваме все повече в лъжа и 

замозалъгване, че всичко е наред, когато не е. 

Църквата ни като цяло е добра, за което 

благодарим на Бога, но има неща които са 

смущаващи и аз не ги казвам, за да не ви 

наскърбя. Жаля много от вас! Но виждам, че 

като се бавя да посоча язвата, тя расте и става 
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гангрена.  Искам да ви кажа, че всяка критика 

ще я правя с много любов и не за да заболи, а 

за да предпази. Защо? 

 

В- Идваме до третата и най-лошата вреда 

от лъжата: Лъжата ни отдалечава от Бог.  
Притчи  6:16  Шест неща мрази Господ, 

Даже седем са мерзост за душата Му: 17  

Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които 

проливат невинна кръв, 18  Сърце, което крои 

лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да 

вършат зло, 19  Неверен свидетел, който 

говори лъжа, И оня, който сее раздори между 
братя.  

И още: 

Притчи 12:22  Лъжливите устни са мерзост 

Господу, А ония, които постъпват вярно, са 

приятни Нему.  

Тези стихове ни показват ясно, как Бог се 

чувства, когато неговите деца лъжат. Вярно е че 

Бог е ЛЮБОВ, но ние трябва да не забравяме, 

че Бог е също и ИСТИНА. Исус казва за Себе 

си: Аз съм пътят, ИСТИНАТА и животът. Йоана 

14:6. Разкъсвайки истината чрез лъжа, ние 

късаме от Бога. Ние Му причиняваме 

страдание. Лъжата за Бог е нещо като 

алергията за нас хората. Тя предизвиква 

реакция на цялото ни естество. Така и лъжата 

прави Бог да реагира. Лъжата винаги е водела 

до замяна на Истинския Бог с лъжлив- 

 Римл. 1:25  те които замениха истинския 

Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят 

 12

и да служат на тварта, а не на Твореца, 

Който е благословен до века. Амин. 26  Затова 

Бог ги предаде на срамотни страсти, като и 

жените им измениха естественото 

употребление на тялото в 

противоестествено. 27  Така и мъжете, като 

оставиха естественото употребление на 

женския пол, разжегоха се в страстта си един 

към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, 

и приемаха в себе си заслуженото въздеяние 

на своето нечестие. 

Вие можете да продължите да четете този 

текст до края, за да видите, още колко много 

гнусни плодове дава дървото на лъжата.  

 

И след като споделих с вас тези 

последствия от лъжата в живота ни, искам да ви 

дам и два принципа: 

 

1-Въможно е Истината да бъде по-

голяма от хората към които е отправена. 

Какво означава този принцип: Това 

означава, че има хора които не са дорасли за 

истината за тях. Има хора за които казваме, че 

каквото им е на сърцето това им е на устата. Те 

често се гордеят с това си качество, защото 

мислят, че така са много оригинални и различни 

от другите. Истината за такива хора е друга. Те 

идват от домове, където някой от близките им 

са ги малтретирали словесно. Глупав родител, 

който постоянно осъжда детето си за това което 

то прави и демонстрира надмощие, като му 
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„натрива носа” за всяка грешка. Такива 

родители, не виждат добрите черти в децата си 

и нямат за какво да ги похвалят. Други 

родители пък са някакви отчаяни 

перфектционисти,  които не могат да приемат, 
че децата им имат право да сгрешат и 

постоянно им изтъкват грешките и вдигат 
скандали за дребни неща. Такива деца растат с 
комплекс за недостатъчност.  

Защо ви говоря тези педагогика? Защото 

такива деца остават наранени цял живот и 

избиват този комплекс. Как?  С т.н. болезнена 

откровеност. Те не мислят дали човека срещу 
тях е готов да приеме истината. За тях е важно 

да му я кажат. Независимо дали ще наранят и 

обидят. За тях е важно да кажат истината 

според тях. Такива хора също претендират, че 

искат и към тях да се подхожда така- прямо и 

откровено. Но в действителност, те съвсем не 

са готови да приемат истината за себе си, 

защото са изградили образ-идеал за себе си, и 

не приемат нищо различно от това. За 

съжаление, такива са хора са доста увличащи 

характери и са способни да заблудят, че са 

качествени хора.  

Истината може да е добра, но понякога тя 

вместо да изгради е способна да убие.  

Пр. Една история може да илюстрира, как  
звучи незрялата истина. Една жена работела с 
младо момиче в офис. Сутринта когато жената 

влиза в офиса, тя се обръща към момичето и 

пита: Здравей, как си?  
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Бивам,- отговорило момичето 

Последвала тишина и жената се 

почувствала неловко, затова шеговито 

попитала: Ти, няма ли да ме попиташ как съм? 

Не ме интересува – бил готовия отговор. 

 

Ефес. 4:29  Никаква гнила дума да не излиза 

от устата ви, но онова, което е добро, за 

назидание според нуждата, за да принесе 

благодат на тия, които слушат;  

С други думи: Или изграждай или млъкни. 

Онова което не помага на човека за да го 

изгради, трябва да се премълчи. Не напразно 

Бог ни е дал един език и две уши. Дал ни е още 

и съзнание за да преценим, дали истината ще 

изгради човека или ще го нарани. Ние често 

обичаме да объркваме откровеност със 
директност.  

Нека ви дам едно определение за 

откровеност: Откровеност означава, че 

всичко което казваш трябва да бъде истина, 

а не да казваш всяка истина. Представете си, 

че Бог реши в един ден да ни разкрие цялата 

истина за нас изведнъж. Дали ще я понесем? 

Не вярвам.  

Истината трябва да е свързана с любовта, 

а откровеността да е вплетена с уважителност. 
Тогава има изграждане. Опитайте да бъдете 

само откровени в семейството си. Няма да ви 

издържат дълго.  
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2-Вторият принцип е, че за злото в 

обществото няма истина, която да бъде 

премълчавана. 

Като последователи на Христос, ние трябва 

да се научим да бъдем носители на Истината. И 

когато става дума за обществото, да не 

задържаме истината в себе си, а да я изявим. 

Някой е казал: Всичко което е нужно, за да 

тържествува злото, е добрите хора да са 

бездейни!!!  

Когато виждаме злото да се шири и да 

завзема територий и сърца, за нас не е 

достатъчно да скрием лицата си в шепи и да 

казваме: ай-ай-ай колко лош е светът. Ние 

трябва да издигнем глас. Дори да „сложим 

гърди на амбразурата”- да спрем куршумите на 

Сатана с гърди. Затова сме наречени „сол и 

светлина”, затова Исус ни казва, че ако солта 

обезсолее, се изхвърля навън за да се тъпче от 
хората. Ако ние не сме будната съвест на 

обществото си, ние ще бъдем изхвърлени и 

тъпкани от него. Пътя на успеха на църквата е 

да бие камбаната на истината за да я чуят 
много хора.  

Пр. Предполагам, че не сте чували името на 
Св.Телемах. Монах дошъл в Рим от Изток, 
подбуден от Святия Дух. Пристигайки в Рим, той 
последвал тълпата която го вкарала в 
Колизеума, където имало гладиаторски 
боеве.Когато видял жестокостта и незачитането 
на човешкия живот, заради забавленията на 
хората, той станал от мястото си и слязъл на 

 16

арената и застанал между двамата готови за 
бой гладиатори. Вдигнал ръце и извикал с 
слабия си глас: „В името на Христос, спрете 
това!” 

Публиката първо се изсмяла! 
Той извикал тогава още по-високо: „В името 

на Христос, спрете това!” 
Тогава публиката започнала да освирква и 

да подканва гладиаторите да го убият. Единия 
от тях го ударил с широката страна на меча си в 
гърдите. Монаха се свил от болка, но след 
малко се изправил и извикал: „В името на Исус, 
спрете това братоубийство!”  

Тогава другият гладиатор пробол с меча си 
стомаха на монаха. Историята обявява, че това 
бил последния гладиаторски бой на Римските 
арени.  

 
Знаете ли, днес същия Святи Дух, който е 

водил Телемах ДА СТАНЕ ЗА ИСТИНАТА и да 
УМРЕ ЗА ИСТИНАТА води и нас да стоим 
пазители на истината. 

Днес няма гладиатори! –казваш ти. 
Аз отговарям: Днес има расизъм, аборти, 

порнография, хомосексуалност.Ние сме тези 
които знаем и трябва да защитаваме ИСТИНАТА. 
Не нужно само да говорим, нужно е и да 
направим нещо в нейна чест.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Тази сутрин ние имаме нужда от време на 

усамотение в което да признаем на Бога онези 

моменти в които сме лъгали за да се предпазим 

или да се облагодетелстваме. 

Да признаем също, че и истината не ни е 

приоритетна. С нея сме наранявали, вместо да 

изграждаме. Нея сме я спестявали, вместо да я 

защитаваме.  

Тази сутрин трябва да направим изповед, 

че не сме активни защитници на истината в 

нашето общество, само критикуваме и то в 

църква, под сурдинка.  

Да изповядаме, че заради нежеланието да 

си имаме неприятности, сме готови да затворим 

очи пред лъжата, а не да и обявим духовна 

война.  

Преди година или две, в Бургас църквите са 

неправили марш в който са изкупили 

списанията „Плейбой” от РЕП-овете и са ги 

изгорили публично.  

Това не спря продажбата на тези списания 

в България, но е израз на отношението на 

Евангелските църкви към този начин на 

възпитание на младите. Ние не трябва да стоим 

равнодушно, а да мислим какво можем да 

направим за да спрем лъжата и да защитим 

истината.   

 

Боже, научи ни как да водим успешно 

борбата за истината днес, във века на лъжата! 

…. Амин 

 


