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1. УВОД- 

Живота не може да бъде успешен без 
хората да са намерили живия Бог.  

Някой може да иска да оспорва това 
твърдение, но аз ще го пратя в историята на 
успелите народи, за да види, че там някъде, 
те са имали години на търсене и намиране и 
служене на живия Бог. Има само един Бог и 
Отец на нашия Господ Исус Христос 
(СЛ 2) 2Кор 1:3  Благословен Бог и Отец на нашия Господ 

Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.  

Този Бог е Бог на милостта и утехата, ни 
казва Апостол Павел.  

Да откриеш и служиш на този Бог е най-
великото откритие, което ти и аз можем да 
направим в живота си. 

Обратното е най-голямата трагедия, т.е. 
да живееш без този Бог, служейки волно или 
неволно на мъртви или бездушни богове. 

В нашия текст откриваме два ключови 
стиха, които ни показват каква е съдбата на 
всеки народ, който иска да изгражда бъдеще, 
но без Бог и без духовен водач.   

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 3) А) Без Бог 

Пр. В Югозападна България 

(СЛ 4)  
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Благоевграска област,  

(СЛ 5)  
В Пирин планина 

(СЛ 6)  
 
 
(СЛ 7)  има един връх, който носи 

странното име „Безбог” 
Близо до Банско и курорта Добринище. Там 

радиус от 1 километър могат да бъдат открити 
17 топли минерални извори с температура от 
28-41.5 градуса. Лекуват се нервни и 
ревматични болести.  

Но защо „Безбог”? никой не знае, със 
сигурност, от къде идва това име на гранитния 
връх, който се покорява за 1,5 часа. Има 
няколко вероятности и те са свързани с легенди 
идващи от турското робство и една от гръцката 
митология. Но за това, по-късно…! 
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Евреите бяха в състояние да бъдат 
наречени безбожници. Безбожника, се нарича 
още атеист, защото той твърди че няма бог в 
който да вярва. Аз лично не вярвам, че човек 
може да е атеист в истинския смисъл на думата, 
защото всеки човек вярва в нещо, и макар да не 
го нарича Бог, той третира много неща в живота 
си като богове- футбола може да е бог, 
определен стил музика, алкохол и дрога могат 
да бъдат богове, филмови и музикални звезди, 
хоби и забавления, пазаруване, кино и ред 
други неща, лесно заемат мястото на бог в ума 
и сърцата на хората.   

Евреите не бяха атеисти, но бяха без 
истински Бог. Това означаваше, че те служеха 
на боговете на околните народи. 

Апостол Павел нарича така езичниците: 
(СЛ 8) Eф. 2:12  в онова време бяхте отделени от Христа, 

странни на Израилевото гражданство и чужденци към 
заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог 
на света.  

 Безбог!  
Безбог е и състоянието на масата от хора 

живеещи и в България.  
Безбог са и управляващите в България! 
Безбог са законите които те приемат! 
Безбог са съдиите, лекарите, учителите, 

полицията и много други.  
Безбог расте и се обучава новото 

поколение българи! 
Безбог са много от богатите в нашата 

страна. 
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Безбог са и много от хората на изкуството в 
България! 

Безбог са и някои служители на бога, които 
търсят лична изгода само.  

Дълъг е списъка от хора и групи от хора 
живеещи и работещи в нашата мила Родина!  

Живота „без Бог” е като Дамоклев меч над 
бъдещето на всеки народ и нация! Това е 
валидно с пълна сила и за нашата нация! 
Пророците на нашето съвремие, вече вещаят, 
че нацията ни няма да съществува след 30-40 
години. Казват, че населението ни намалява с 9 
души на час. По думите на Йоханес Хан-
комисар по регионалната политика в Брюксел 
през 2013, България няма да е на българите 
след 40 години. Той вижда проблема в начина 
по който олигарсите и властващите се отнасят 
към народа и страната.Той ги нарича „крайни 
демагози и популисти, целящи да се доберат до 
властта, за да се отдадат на корупция и 
разпродажба на държавата срещу някакъв 
„процент” лична облага. Той продължава: 
(СЛ 9) „В стремежа си към бързо забогатяване те 
надвишиха многократно позволената скорост, 

изстисквайки безмилостно силите, живота и 
здравето на своите съграждани. В резултат 

получиха едно болно, застаряващо население, а 
младата част от българите преобладаващо 

свързват щастието с възможността да емигрират и 

да се устроят в друга държава. В резултат на това 
населението на България през последните 23 

години е намаляло с 1 600 000 души и не се 
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вижда начин този процес да бъде спрян.” 

(http://burgas-podlupa.com/)  

Питате се защо така ли? Ще ви кажа. Не са 
управляващите и олигарсите виновни. Виновна 
е безбожната ни народопсихология. Затова в 
нашата църква се молим на колене всяка 
неделя за България, вече 15 години. Затова 
всеки вторник пасторите се събираме на онова 
място по пътя за Галата, от където се 
застъпваме за града си вече 14 години. За да 
настъпи промяна в полза на бъдещето на този 
град и този народ. „Безбог” може да е име на 
един връх, но ако е име на един народ, това е 
черна прокоба за такъв народ.   

 

(СЛ 10) Б) Без Свещеник 

Текста продължава за да посочи, още една 
черна дамга на еврейския народ. 

2Лет. 15:3  Дълго време Израил остана …, без 
свещеник, който да поучава, 

Народ без духовно водителство е обречен. 
Бог има специални изисквания към духовните 
водачи. Ако отворим последната книга на 
Стария Завет, там Бог говори чрез устата на 
пророк Малахия на свещениците. Той ги 
предупреждава, че има завет на „живот и мир” с 
тях. Той казва: 
(СЛ 11) Maл. 2:7  Понеже устните на свещеника трябва 

да пазят знание, И от неговите уста трябва людете да 
искат закона. Защото той е посланик на Господа на 
Силите.  

Свещеник е всеки който застава пред 
хората за да им говори за това което Бог иска и 

http://burgas-podlupa.com/
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да напомня на хората, какво е казал Бог за 
живота –земния и вечния. Всеки който разкрива 
на народа, какви са условията на Бог за да имат 
хората мир. 

Миналия месец споделих с Църквата , че 
стават 10 години откакто ние открихме и 
осветихме нашата църковна сграда и говорих 
върху текста от предната 14 глава, където Бог 
даде на цар Аса 10 години мир, защото царя 
изпълни онова което беше слушал свещениците 
да учат и в резултат на послушанието си, Бог му 
даде 10 години мир. А когато народа не се 
вслушваше в гласа на свещениците, Бог вдигна 
мира от тях и ние четем: 
(СЛ 12) 2 Лет 15:5  И в ония времена не е имало мир нито за 

излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху 
всичките жители на земите.  15:6  Народ се сломяваше от 
народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с 
всякакво бедствие.  

Свещеника носи Божия закон в сърцето си 
и го прогласява с устата си. Така той е наречен 
от пророк Езекил „пастир”, който трябва да се 
грижи за народа да живее в мир с Бога и така 
като има духовна светлина, да не страда. 

Пр. Когато моята дъщеря беше още в 
началното училище и бях казал: ако те попитат 
какво работи баща ти, ще казваш че е 
свещенник! Научих я така, защото в България, 
ако каже „пастир”, никой няма да я разбере.  

Така и станало. Един ден я попитали, какво 
работя и то милото, понеже не може да каже 
свещеник, отговорило: Баща ми работи 
„свещник”!  
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Учителката повдигнала озадачено вежди и 
повече не питала. Жена ми трябвало по-късно 
да обяснява каква е тази професия. Но детето е 
било право в определен смисъл на думата. 

Псалмиста казва в 119 псалом: 
(СЛ 13) Пс. 119:105  Твоето слово е светилник на нозете ми, 

И виделина на пътеката ми.  

Така и свещеника трябва да е носител на 
Божието слово, т.е. да е носител на светлината, 
а кой е носителя на светлина- свещика.  

Днес светлината на много свещеници е 
угаснала. Днес светлината която свещениците 
на Бога, носят е покрита, за да сме толерантно 
общество. За да сме политически коректни, 
Божия закон не се допуска до Парламента, до 
Училищата, до Болниците, до Хотелите, до 
бизнеса, да не говорим, че дори не във всички 
книжарници човек може да си купи Библия. Това 
е България днес- Християнска държава, в която 
Христянството се използва най-много като 
националистически меч за да създава 
напрежение между етносите, но не и като 
балсам за наранените и отчаяните. Какво казва 
пророк Езекил до пастирите: 
(СЛ 14) Eзeкил 34:2  Сине човешки, пророкувай против 

Израилевите пастири, пророкувай и речи им: Така казва 
Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите 
пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да 
пасат стадата?  34:3  Вие ядете тлъстината, обличате се с 
вълната, и колите угоените, но не пасете стадата. 34:4  Не 
подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, 
не превързахте ранената, не докарахте 
заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с 
насилие и строгост властвахте над тях.  



 9 

Народа трябва да ходи на църква! Народа 
трябва да слуша поучения по радиото и 
телевизията. Народа трябва да има достъп до 
Библията. Народа трябва да може да изучава 
вероучение. Народа трябва да има места 
където да може да се приближава до Бога и да 
открива пътя на спасение и мир с Бога. Това е 
дълг и призвание на всеки Християнски 
служител, независимо дали се нарича 
свещеник, падре или пастир. Ние всички трябва 
да изпълняваме ролята на свещници, които 
носят на раменете си светлината на истината, 
живота и мира с Бога. Когато една нация е в 
мир с Бога, тогава тя ще живее в мир и 
просперитет. НО за да може нацията да живее в 
мир с Бога, тя трябва да знае за Бога, а това ще 
стане, само тогава когато има духовни водачи и 
когато те имат достъп до нацията за да и 
говорят на разбран език за Божието Слово. 
(СЛ 15) Пр. Англичаните отишли при Маргарет 
Тачър и я попитали: Кажи ни как да живеем и 
работим? А тя им отговорила: Вървете на 
Църква, там ще ви научат! 

Когато един народ остане без истинския Бог 
и без грижовния свещеник, какво ли следва? 
Бог го казва в същия стих 3 на 2 Летописи 15 гл. 

 

(СЛ 16) В) Без Закон 

2Лет 15:3  Дълго време Израил остана без истинския Бог, 
без свещеник, който да поучава, и без закон;  
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Да, народа остава без Закон. На времето 
Закона не е бил достъпен до народа. За да го 
знаеш , за да го познаваш е трябвало да 
отидеш при свещеника и да питаш, а той да ти 
го разясни.  

Днес нещата са малко по-различни. Казах 
„малко”, защото и днес можеш да получиш 
яснота върху Божия закон, ако отидеш на 
Църква, но освен това, всеки може да има 
Словото Божие, Закона Божий в домът си, 
просто като си вземе Библия.  

(СЛ 17)  
За съжаление, много българи днес държат 

Библията в библиотеката си и тя събира прах 
там с романите. Това че имаш Библия в къщи, 
няма да ти донесе късмет. Библията е 
безполезна когато е затворена и нечетена. Тя 
върши своята работа, само когато е четена с 
молитва, глад и любов към Истината. 

В Библията ни е даден Божия стандарт за 
правилен живот. В Библията ние имаме даден 
пътя към проспериращо и мирно бъдеще. 

Съществува една истина обаче: когато 
Божия стандарт е пренебрегнат, тогава той 
веднага е заместен от Дяволския стандарт.  

И България и Европа имат сериозен 
проблем, ако не се върнат към Божия стандарт! 



 11 

И знаете ли защо това е проблем? Защото идва 
следващата точка в Божия списък 

 

(СЛ 18) Г) Търсещи в Бедствия 

2Лет. 15:4  но когато в бедствието си се обърнаха към 
Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, 

„Без Бог” е състояние, което скоро води към 
бедствия! Бедствията може да са много. Те 
може да са с различен произход: война, 
болести, природни бедствия, беднотия, хаос и 
ред други.  

Пр. нека ви върна към историята за връх 
„Безбог”. Легендата разказва, че Християните 
когато са били преследвани от друговерци, са 
се криели в планината, но мястото е било 
толкова атрактивно, че поробителите са 
останали дълго и месните е трябвало да 
излязат от скривалищата си заради глада и 
жаждата. Тогава живота на много от тях 
приключил. Християните тогава казали, че 
понеже не получили помощ от небето, Бог не е 
бил там. От тази легенда произхожда името.  

Ние българите по статистика се водим 
Християни, но по истинска вяра сме далеко от 
Христос. Това отдалечаване и неверие, 
отблъсква Бог от нас. Днес светът около нас ни 
предлага новобезбожие-  

Без Библия в училищата!- Дадено!- 
отговяраме ние! 

Без Библия в съдилищата!-дадено! 
Без Билия в хотелите! –Веднага! 
Без Билия в Парламента! – Без проблеми! 
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Насърчаване на Джендър , Хомо и други 
сексуални перверзий! –Първи сме! 

Корупция по Европейски! – И това го 
можем! 

И после, къде е Бог когато ни постигат 
наводнения, градушки, или когато народа ни 
вместо празници, обявява траур, заради 
поредната голяма катастастрофа по пътищата.  

И когато дойде бедствието, ние може да 
викаме към Бога, за помощ, но Той да се бави, 
защото ние сме твърде далеко от Него.  
(СЛ 19) В Новия Завет Исус ни дава пример, чрез 
един млад човек, който реши да си живее 
живота, без Бог-това е в притчата за Блудния 
син(Лука 15:11-24) .Какви бяха последствията? 
Бедност и глад. Той остана без пари, без 
приятели и без храна. И тогава той се сети, че 
може да поиска прошка и да се върне при Баща 
си! 

Това връщане олицетворява връщането на 
хората при Небесния ни Баща, чрез вяра в 
Христос и прошка на греховете ни чрез Кръвта 
на Христос пролята за нас на кръста. 

Ако не се върнем понеже сме осъзнали 
нуждата си от Бог, тогава ще ни се налага да се 
връщаме, но във време на бедствие. Това не са 
заплахи. Това е логично последствие от 
отхвърлянето на Бога. Без Бог в света започва 
да управлява хаоса, а хаоса означава бедствия 
от различен вид. Някой философски е изразил 
това правило така: 

По време на земетресение, няма атеисти! 
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Бедствията и страданията идват, като 
логическа последователност от презрителното 
отношение на хората към Бога. Те идват както в 
личен план, така и в национален. Ние не трябва 
да се изненадваме от тях, а вместо това да 
реагираме бързо и с промяна на отношението 
ни към Бога- разкаяние за греховете и 
отстъплението и вик за прошка.  

Пр. Един ярък пример е земетресението в 
Хаити на 12 януари 2010г. Епицентъра е близо 
до столицата и това става причина да загинат 
над 170 000, а над 1 мил. Да останат без 
покрив. Преди това народа се е отдал на магии 
и викане на духове. Макар и да се водят 
Християнска нация, половината от населението 
практикува Вуду религия. След споменатото 
земетресение, народа масово и по улиците 
викаше към живия Бог за прошка и помощ.  

Ние Евангелските вярващи в България ще 
търсим Бог и ще викаме за прошка и помощ 
преди бедствията да са ни застигнали. Ще го 
направим на 22 септември тази година в 
Пловдив  и вярваме, че Бог ще бъде милостив и 
ще погледне към България с милост и прошка, а 
не според делата ни на безбожие. Търсенето на 
истинския Бог, никога не е било грешка. 
Напротив то винаги е давало благословени 
резултати.  
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Д) С Бог 

2Лет 15:4  но когато в бедствието си се обърнаха към 
Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде 
намерен от тях.  

В четвърти стих на нашия текст са ни 
дадени две думи , които са като пътни табели, 
показващи посоката в която ние можем да 
бъдем живот и мир с Бога. Две верни стъпки 
към Бога. Две стъпки към благословен и 
спокоен живот: 
(СЛ 21) 2 Лет. 15:4  но когато в бедствието си се обърнаха 

към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде 
намерен от тях.  

Обръщане – това е станало тогава с 
клетва за вярност. Днес става с обещание за 
вярност към Бога. Това означава без срам и 
неудобство да декларираме вярата си в живия 
Бог. Това означава да се отречем от греха и да 
обикнем Бога от сърце и Той да е винаги на 
първо място в живота ни.  

Търсене- Тогава е ставало с 
възстановяване на олтарите и събиранията, 
празниците и жертвите на живия Бог. Днес 
става като приемем жертвата на Исус Христос и 
като поканим Святия Дух да направи от нас 
Храм на живия Бог-това означава да бъдем 
очистени в Христовата кръв и да почитаме с 
дела и думи Бога, като Го призоваваме всеки 
ден в живота си в Името на Христос.   
(СЛ 22) Исая 55:6  Търсете Господа, докле може да се намери. 

Призовавайте Го докато е близо;  55:7  Нека остави 
нечестивия пътя си, И неправедният помислите си, Нака 
се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към 
нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Как обещаващо завършва тази древна 
история: 

Когато комбинираме двата стиха 
говорещи за взаимодействието между 
Израил и Бог. Те Го потърсиха и … 
(СЛ 23) 2Лет 15:4  но когато в бедствието си се обърнаха 

към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде 
намерен от тях.  

2Лет15:15  И целият Юда се развесели поради клетвата; 
защото се заклеха от цялото си сърце, и потърсиха Бога с 
цялата си воля, и Господ им даде покой от всякъде.  

Намериха Бога и Той им даде мир от 
всякъде.  
(СЛ 24) Потърси днес и сега Бог в живота си 
скъпи съгражданино! Той не е далеко! Той 
няма да се крие! Защо да чакаме бедствията 
да ни завръщат към Онзи който ни обича без 
край. Който даде Сина Си в жертва за нашите 
грехове и беззакония. Потърси Го в 
Библията! Поискай прошка в молитва! 
Разбери за Него в Църква! Имай 
съдействието Му всеки ден в живота си! 


