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1. УВОД- 

(СЛ 2) Старата и Новата години често са 

метафоризирани, чрез образите на стареца в 
преклонна възраст и новородения младенец.  

За нас това е събитие, което отбелязваме с 
трапези, фойерверки, музика и ред други неща, 
които да приповдигнат настроението ни. Целта е 
да си пожелаем и внушим, че новата 
година(както и новороденото дете) ще ни повече 
донесе радост, мир, спокойствие и ще е по-добра 
от отминаващата. В основата на тези 
празненства е НАДЕЖДАТА за идващо добро и 
успех. Хората празнуват напук на Ковид, на 
тероризма, на страшните слухове за Глобално 
насилствено управление. Защо? Защото 
вярват(осъзнато или неосъзнато), че светът е 
под управлението на добрия Бог, а не под това 
на злия Сатана.  

Разбира се има хора за които новогодишната 
нощ, не е нищо повече от поредна нощ. 

(СЛ 3) Мои роднини, които са прекарали дълго 

време в Китай, си легнаха два часа преди 
полунощ, защото са свикнали да посрещат 
според Китайската нова година, която ще се 
празнува на 12 февруари 2021. 
Аз днес искам да ви призова, вместо да се 
отдаваме на страховете и потискащите мисли, да 
погледнем нагоре и с НАДЕЖДА да отправим 
поглед към … не, не толкова към близкото 
бъдеще, а към ВЕЧНОТО бъдеще. За теб и мен, 
които вярваме в Бога, и в Неговия Син Исус 
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Христос, имаме обещание, че 
независимо от обстоятелствата в които живеем 
днес, НАЙ-ДОБРОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ! 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Какво да си кажем в началото на тази Нова, 
Неизвестна Година? Минаващи през „тунела“ на 
Ковид, какво да мислим, какво да правим!? 

Отваряме в Книгата на пророк Исая. Нормално е, 
защото в изминалата година, в много църкви е вече 
модерно да се проповядва от пророците и 
Откровение. Там в Исая 60 от 1-6 ни се казва: 

(СЛ 4)Исая 60:1  Стани, свети, защото светлина 

дойде за тебе, И славата Господна те осия.  60:2  
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, И мрак 
племената; А над тебе ще осияе Господ, И славата 
Му ще ти са яви.   

(СЛ 5)60:3  Народите ще дойдат при светлината ти, 

И царете при бляскавата ти зора.  60:4  Дигни 
наоколо очите си и виж: Те всички се събират, идат 
при тебе; Синовете ти ще дойдат от далеч. И 
дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.  

(СЛ 6) 60:5  Тогава ще видиш и ще се зарадваш, И 

сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; Защото 
изобилието на морето ще се обърне към тебе, 
Имотът на народите ще дойде при тебе.  

 
Две важни неща чуваме от устата на Исая. Дали 

ще сгреша ако кажа, че тези две неща звучат, като 
военна заповед: 
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(СЛ 7)  А) СТАНИ 

Първото е : СТАНИ!“  
Словото дошло до нас през изминалата година, 

беше Обещание за протекция. Надяваме се всички 
да са приели буквално това обещание и да са 
загърбили страха. Най-голямата заплаха за нас 
вярващите беше пандемията на СТРАХА.  

(СЛ 8)Пр. Разказват за един пътник. Пътувайки 

през зимата, той достигнал до една замръзнала 
река. Нямало мост и затова той трябвало да я 
премине по леда. Минавайки за първи път, той 
стоял пред дилемата: Да се довери ли на леда или 
не? Реката била доста широка, а пътника не знаел 
до колко е дебел леда. Той тръгнал нерешително. 
Легнал на студения лед, за да разпределя тежестта 
си по равномерно и на широко и така той пълзял на 
четири крака, бавно и на всеки метър спирал за да 
слуша, дали леда няма да започне да се пука. С 
наближаването на средата, той ставал все по-
внимателен и по-недоверчив докато …! 

В тишината се чул шум от наближаваща каруца. 
Скоро от гората излезли каруца теглена от едър кон, 
човек качен на каруцата и каруцата натоварена с 
въглища. Каруцаря без да се замисля, повел коня с 
каруцата през реката, по същия път, където нашия 
пътник лазешком преминал. Когато стигнал до 
лежащия на леда пътник, каруцаря спрял каруцата и 
поканил пътника да се качи, като го уверил, че леда 
е здрави и изпробван.  
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Изминалата година беше предизвикателство 
за света, но и за църквата. Тя ни изправи пред 
дилемата:  

(СЛ 9)Мога ли и при тези обстоятелства да се 

доверя на Божиите обещания?  
Възможно е и ние, като пътника, поради 

недоверие да сме лазили през 2020, само защото не 
сме свикнали да се доверяваме на Божиите 
обещания.   

Искам да те питам: Ти успя ли да се довериш? 
Обещанията на Бога са тествани и са издържали 
във времето. Можеш да им се довериш напълно и 
без резерви. Важно е защото трябва да сме 
постигнали достатъчно зрялост, за да можем да 
дадем пример на смелост, на заобикалящия ни свят.  

Бог е обещал да ни държи, да ни пази, да ни 
преведе- вярвай на тези обещания! Бог е обещал да 
ни даде победа – довери Му се! Бог ни обещава 
прошка чрез вяра в делото и жертвата на Исус 
Христос и безапелативна святост, като ни облича в 
Христовата правда- това е всичко от което се 
нуждаем за този живот и Вечността!  

(СЛ 10)Тези дни бях на две погребения, и виждах, 

как онези които не вярват в силата на Христовата 
жертва, търсеха възможност да кажат „магическита“ 
фраза: „за Бог да прости!“ 

Ние нямаме нужда от „Чистилище“, за да 
влезнем в Божието присъствие. Слушах католически 
обяснения за вярата им в „чистилището“. Те смятат 
че има „грехове“ и „грехове“. За едните Христос ги е 
простил, а за другите ние трябва да страдаме, за да 
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ги изкупим. За едните Христовата жертва 
работи, а за другите не.  

(СЛ 11)Пр. Това е все едно да ни кажат: Има 

ваксина за Ковид, но за едни тя работи, а за други 
не!  

Или:  
Има ваксина, но тя не пази цялото тяло, пази 

само една част от него, а другата не пази! 
Ваксинирайте се, пък ще видим! 
Вярвай в Христос и част от греховете ти ще 

бъдат простени! Не, аз не искам да вярвам в 
полуефективна Христова жертва!  

Довери се на Божиите обещания, за да може 
времето на пандемията, да те обогати, да те 
направи по-зрял, по-твърд, по-разбиращ, по-
прогресивен, по-ефективен. Не позволявай на 
страха да надделява, да те омаломощава и да 
отслабва вярата ти.  

(СЛ 12) 1Йоан 1:7  Но ако ходим в светлината, 

както е Той в светлината, имаме общение един с 
друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни 
очиства от всеки грях.  

Две неща:  
а) Първо: да ходим в светлината, като имаме 

общение един с друг. Има ли смисъл да коментирам 
тази фраза? 

б) И второ: кръвта Христова ни очиства от 
ВСЕКИ грях 

Какво означава когато Исая заповядва 
„СТАНИ“? 

Исая ни насърчава : Стани!  
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  Да станеш означава, когато живота 
стане труден, ние да не губим време, а да се 
изправим за да вървим с по-големи стъпки напред.  

Можем ли ние като църква, вместо да стоим и 
чакаме, да помислим, как да ускорим движението си. 
Ако сме седнали или легнали, да станем да се 
изправим, да се издигнем, да се извисим, за да 
можем да пристъпим и към следващата стъпка или 
заповед на Исая: 

 

(СЛ 13) Б)СВЕТИ 

          Втората заповед е да СВЕТИМ! 

Стани и СВЕТИ! Много може да се говори за 
„светлината“, така както е описана в Божието Слово. 
По темата за светлината, може да се проповядва в 
продължителна серия от проповеди.  

Но, за да говорим за светлината, за да бъдем 
„светлина“, ние първо трябва да разберем, колко 
голяма е тъмнината около нас. Не е ли така?  
(СЛ 14) 1)България макар да се водим Православна 
страна, и статистиката да твърди, че само 3% са 
атеисти, в България, всички виждаме, че вярващите 
в Бога са малцинство! Нужно е Словото да се 
разпространява по-енергично и по-активно всред 
българите. Затова ние трябва да се молим и 
подкрепяме всяко усилие и всеки опит да се 
благовестсва! Нужна е Светлината на 
Благовестието! 
(СЛ 15) 2)България е водеща в Европа по 
извършване на аборти. Има срамни периоди (1977-
1999) когато броя родени е значително по-малък от 
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броя убити)! В Полша абортите са забранени 
дори при увреден плод. Протестиращи полякини 
заплашват, че ако тяхното правителство не 
премахне законовата забрана за аборти, щели да 
идват да абортират при нас. Всяка от последните 
няколко години у нас се избиват между 23 и 25 
хиляди заченати деца. Християните в Европейския 
парламент са мислили и понеже нямат законови 
лостове да спрат абортите, са решили и са 
издействали възможност да провеждат пред-
абортна информационна кампания, чрез която 
драстично намаляват процента на абортиращите в 
Европа. Дали не може църквата да помогне на тези 
нещастни майки, да помислят преди да пристъпят 
към това убийство? 
(СЛ 16) 3)В страната ни все повече намират прием и 
одобрение ЛГБТ движението. Това е Европейската 
мода. Движение, което се бори за признание и 
позиция в училищата и университетите. Движение, 
което търси масова изяви и рекламиране по улиците 
на градовете ни. Дали Църквата не може вместо да 
реагира на предизвикателствата на ЛГБТ, да 
помисли как да образова децата, за да могат те 
правилно да преценят. Да но, виждаме, че сега 
когато закона дава възможност, за религиозно 
обучение, Църквата се почесва или не знае какво да 
прави или няма кадри за да учат децата. Исляма ще 
се ориентира във възможността много по-бързо, а 
ние когато се „обърне колата“ ще търсим тогава 
изход и прибързани решения. Затова вярващите 
родители, не трябва да се колебаят и притесняват 
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някой да не ги иронизира, а да се обединят, 
взаимно насърчат и да поведат инициатива да се 
намерят и назначат преподаватели за да учат 
децата на вяра. 
(СЛ 16) 4)А какво да кажем, за прословутата 
Българска корупция. Тя е навсякъде и е вездесъща. 
Църквата трябва да поведе война срещу това зло и 
да възпита хора със дарби, с бизнес и да издигне 
хора с власт, които да подкрепи и да им осигури 
мощна молитвена подкрепа, за да могат те с 
дисциплина и личен пример да поведат бизнеса и 
управлението в правилна посока. Бог може, но ние 
трябва да повярваме! 
(СЛ 17) 5)Една друга възможност да светим е когато 
дойде времето за националното статистическо 
преброяване през януари и февруари тази година, 
да не лъжем, а да заявим истината за религиозната 
си принадлежност- протестантска, за да знаем, 
какъв процент сме в България, та да знаем какво да 
искаме от Бога за нас!  

Да, тъмнината е гъста и повсеместна, но 
светлината винаги е побеждавала, стига да я има! 
От къде другаде би могла светлината да засвети, 
освен от нас- децата на Светлината. Ние не трябва 
да забравяме заповедта на Христос: 

(СЛ 18) 2Коринтяни 6:14  Не се впрягайте заедно с 

невярващите; защото какво общо имат правдата и 

беззаконието или какво общение има светлината 
с тъмнината? …  6:16  и какво споразумение има 

Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на 

живия Бог, както рече Бог:  



 10 

(СЛ 19) "Ще се заселя между тях и между тях ще 

ходя; ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".  6:17  

Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва 
Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви 

приема,  

Как да светя? -това трябва да е въпроса на 
годината за нас! Защото може би идва време, в 
което все по-ясно ще трябва да се разграничаваме 
от този свят, за да може светлината ни да свети по-
ярко. За да светим, не ни е нужна собствена 
светлина! Нужно ни е да можем да отразяваме 
светлината на Христос, но за да става това, ние 
трябва да сме насочили мислите и лицата си в 
правилната посока- към небето. В молитва ние 
трябва да искаме да можем да отразяваме. За да 
отразявам има нужда да бъда чист, а не замърсен.  
(СЛ 20)Исая 60:1  Стани, свети, защото светлина 
дойде за тебе, И славата Господна те осия.  60:2  
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, И мрак 
племената; А над тебе ще осияе Господ, И славата 
Му ще ти се яви. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Завършвам! 
Стани и свети, ни подканва Словото!  
Текста ни обещава, че ако ние не преставаме 

да отразяваме Божията светлина отправена към 
нас, тогава има обещание. Аз не бих могъл на го 
кажа по-силно от Исая: 
(СЛ 21)Исая 60:3  Народите ще дойдат при 
светлината ти, И царете при бляскавата ти зора.  
60:4  Дигни наоколо очите си и виж: Те всички се 
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събират, идат при тебе; Синовете ти ще дойдат 
от далеч. И дъщерите ти ще бъдат носени на 
ръце.  
(СЛ 22)60:5  Тогава ще видиш и ще се зарадваш, 
И сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; 
Защото изобилието на морето ще се обърне към 
тебе, Имотът на народите ще дойде при тебе. 

Бог обещава високи постижения за 
изправилите се за да светят. Бог може да 
заблести и в най-безнадеждната тъмнина. Нека 
не спираме да вярваме и да се надяваме на 
нашия силен и можещ Бог.  

Една година  е пред нас! Нека я започнем с 
духовен ентусиазъм, за да я завършим с 
впечатляващи победи. Вярвай и Бог няма да се 
бави да даде! Събуди се! Стани! Запали 
светлината -да, твоята лична светлина за 
Христос, така че светът около теб да я види. 
Китайска поговорка казва: Вместо да 
проклинаш тъмнината, запали свещ! 

 
 

с. ТАНЯ АПОСТОЛОВА има да сподели нещо за 
Църквата !!! 


