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1. УВОД- 

Днес Бог ни казва: Добре дошли в Новата 

Година, подготвена от Мен за Вас. В тази 
година, Аз имам много неща за вас. От 
ваша страна искам да знаете, че: 

(СЛ 2) Йерем. 29:11  Защото аз зная мислите, които мисля 
за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам 
бъдеще и надежда.  29:12  Тогава ще извикате към Мене, и ще 
отидете та ще Ми се помолите; и аз ще ви послушам.  29:13  И 
ще Ме потърсите и ще Ме намерите като ме потърсите с 
цялото си сърце. 

Ние често започваме Новата Година с 
обещания и надежди да бъдем по-добри, да 
бъдем по-верни на Бога, да бъдем по-ревностни 
в служение, а след това…: 

 
(СЛ 3) Ил. Възрастен мъж се преместил в 
старчески дом. Там той създал приятелски 
връзки и общувал с всички в дома. Бил 
контактен и общителен, затова всички го 
обичали. С една от възрастните дами, той 
създал по-приятелска връзка. Прекарвали 
часове заедно. Една вечер, след дълъг 
разговор, нашия човек като джентълмен решил, 
че е подходящ момент да попита дамата дали е 
съгласна да се съберат и да бъдат семейство- 
както му е реда.  

Следващата сутрин, той се събудил и за 

негов ужас, не можал да си спомни какъв бил 
отговора на дамата на сърцето му. Целия 
изчервен, той отишъл при нея и я попитал: 

„Ужасно съм притеснен и се чувствам 
много засрамен, вчера те попитах дали ще се 
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омъжиш за мен, но не помня какво ми 
отговори?! „Да“ или „Не“?! 

О, слава Богу, -казала жената- добре че ме 
пита, защото аз казах „Да“, но забравих, кой 

ме попита! 
 
Новогодишни обещания! Колко ли пъти сме 

обещавали на Бога за цяла година, но сме 
помнили само седмица обещанията си.  

Какво да направим за да не лъжем Бога? 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Един добър начин е да започнем да 
опознаваме Бог, живота, Църквата и хората 
около нас по-добре! Щом Бог има добри мисли 
за нас, защо и ние да не се тренираме да имаме 
добри мисли, за себе си.  

(СЛ 4) А) Гледай добре на живота си 

Не е задължително за Християните да 
бъдат песимисти. Може да си Християнин, но 
ако си песимист, това означава, че не познаваш 
Онзи от Когото идва живота за теб. Въпреки 
това, ние често разбирайки истините за 
Вечността и Рая, започваме да възприемаме 
земния живот, единствено като тежест, себе си 
като подсъдими, а ежедневието си като 
наказание. 

За да имаме добри мисли за живота си, не 
е нужно да спечелим от лотарията милион. 
Няма нищо лошо, ако от някъде ни дойдат 
милиони левове, но помнете: 
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(СЛ 5) 1)Живота е едно голямо добро от Бога 
за нас  

Ако не си развил способност да виждаш 
доброто в живота, и милион да ти падне от 
небето, пак живота няма да бъде добър за теб! 
(СЛ 6) Фил. 3:13  Братя, аз не считам, че съм уловил, но 

едно правя, - като забравям задното и се простирам към 
предното,  3:14  пускам се към прицелната точка за 
наградата на горното от Бога признание в Христа Исуса  

(СЛ 7) Можете ли да видите Павел? Той пише 

тези думи от затвора. Павел беше често 
затворник. Това отнемаше ли радостта му? Той 
гледаше на затворничеството си, като на 
възможност и време в което да навакса с 
писането на насърчителни писма до църквите. 
Днес ние можем да кажем, че времето в 
затворите е най-полезното време на Павел за 
нас днес, защото благодарение на това време, 
ние имаме толкова дълбоки и поучителни 
послания, които не са само до онези църкви, а и 
до нас днес. 

Осъзнай живота като едно голямо добро 
подарено от Бога на теб лично. Защо ли? 
Защото в този живот Бог ти дава много 
възможности: да познаваш злото, да избереш 
на чия страна да бъдеш- греха или правдата, да 
разчиташ на Божия милост и да постигнеш 
спасение без да се измъчваш, че не успяваш 
винаги да побеждаваш греха в себе си. 

Живота е нашия незаслужен и неповторим 
шанс. Няма прераждане, няма чистилище. 
Големия, добър шанс да спечелим за Вечността 
е днес и сега.  
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(СЛ 8) 2) Гледай дори на злото, като на 
възможност за добро 

Дали Павел е осъзнавал тази истина? Да, 
защото той пише: 
(СЛ 9) Римл. 8:28  Но знаем, че всичко съдействува за 

добро на тия, които любят Бога, които са призовани 
според Неговото намерение.  

Обичай Бога и остави останалото на Него! 
Ние знаем този текст наизуст, но когато 

трудностите дойдат в живота ни, ние го 
игнорираме и започваме да се оплакваме.  

Светът, а и ние вярващите все си 
пожелаваме- здраве, щастие, успехи, като 
формула за добър живот. В същото време 
същия този свят предлага страшно негативни 
теории:  

Бихте ли били щастливи, ако знаете че ние 

хората сме плод на Вселенска случайност!? 
(СЛ 10) Бихте ли се радвали, ако са ви убедили, 
че пра-пра-дядо ви е се е казвал Уран Гутанов 
или Маймун  Шимпанзов 

Как бихте живели спокойно, ако постоянно 
ви говорят, че земята е уморена от нас, че всеки 
момент може случаен гигантски метеорит да 
връхлети върху земята и човечеството да бъде 
затрито поради намигване на Вселената и няма 
никой който да може да спре това!? 

Как можете да се радвате на живота ако ви 
убеждават, че не сте желани, обичани от 
родителите си, но социални работници ще ви 
отгледат професионално и ще направят от вас 
човек. 
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Пр.Един автор казва: Нищо чудно, че 
младите хора днес са с ниско самочувствие. В 
училищата ги учат, че човечеството е плод на 
сляпа случайност, че ние сме се появили в 
резултат на щастлива грешка на природата, че 
не може да знаем дори от какъв пол сме, 
защото няма значение какви са ни интимните 
части, важно е като какви ще започнем в един 
момент да се възприемаме! 

От друга страна Словото описва живота по 
различен начин. То ни учи , че сме обичани, 
желани и обгрижени от любящ Бог, Който иска 
да прекарва Вечността с всеки от нас и ни 
подготвя за тази Вечност. Че всичко е в 
Неговата ръка и без Негово решение, нищо не 
се случва. Няма случайни неща в живота или 
природата. Всичко е под контрола на 

Божествени разум и цел, дори да не разбираме 
всичко сега и веднага, Бог знае какво прави.  
(СЛ 11) 3) Научи се да виждаш и да се 
радваш на доброто  

Имах време в живота си, когато след всяко 
добро, ме сполиташе зло. И това се повтаряше 
толкова често, че като ми се случеше добро, аз 
се навеждах в очакване на злото. Така не смеех 
да се зарадвам на доброто. Това става когато, 
сме слепи за да видим, че Бог работи в нас за 
да пречупи едни ръбове в нас, които се казват 
„гордост“, „самоувереност“, „надменност“ и 
други такива.  

Словото ни го обяснява добре: 
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Евреи 12:11  Никое наказание не се вижда на времето да е за 
радост, а е тежко; но после принася правда като мирен 
плод за тия, които са се обучавали чрез него.  

 
Можем ли да видим колко висока е 

стойността на живота ни. Всеки ден от твоята 
година има Вечно измерение. Всеки ден на твоя 
и моя живот прави нещо в нашата Вечна 
Автобиография. Всеки пропилян ден, ограбва 
наградата ти във Вечността и поставя небесен 
МИНУС, а всеки оползотворен за Царството 
ден, ти носи Вечна награда и пише небесен 
ПЛЮС. 

Пр. Два възможни сценария за един и същи 
ден:  

1)Представи си, че днес си оставил някой 
да бъде измамен, и в същия ден си спечелил 10 
000 лв  

2) Сега си представи, че си предпазил 
някого от да бъде измамен и си дал на някой 
който се нуждае някаква сума пари.  

Кога този ден, ще има по-голяма стойност 
за теб? Кога тази стойност, ще е постоянна за 
теб?  

Научи се да виждаш живота от неговата 
добра страна. Научи се да оценяваш правилно 
живота си, не в материални придобивки, а в 
доближаване и опознаване на Бога и на 
голямата картина на Вечността.  

 

(СЛ 12) Б)Гледай добре на Църквата си  
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Църква в която цари критицизъм, хулене и 
недоволство е църква в която няма виждане за 
реалната служба, позиция и задача дадени и на 
Земята. Когато чувам и виждам такива вярващи 
в Църква, аз изпитвам дълбоко съжаление, 
защото виждам, че тези които така говорят или 
така действат, изобщо не разбират защо са в 
Църква и коя е Църквата.  

Църквата не е за да ми служи на мен, а аз 
съм в църквата за да се изработи способност в 
мен да служа, за да бъда напред в Божието 
царство. Исус го каза това: 
(СЛ 13) Maтей 20:26  Но между вас не ще бъде така; но 

който иска да стане големец между вас, ще ви бъде 
служител;  20:27  и който иска да бъде пръв между вас, ще 
ви бъде слуга;  20:28  също както и Човешкият Син не 
дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си 
откуп за мнозина.  

Знаеш ли, че в Църква винаги има хора в 
нужда, хора елементарни, хора които макар да 
имат една педя разстояние между устата и 
ушите, не се чуват какво говорят, хора които те 
дразнят, хора които грешат, които те мразят, 
които говорят лошо за теб. Защо е така? Не 
трябва ли църквата да е перфектното 
общество, където всеки се държи интелигентно, 
изискано, обича хората и говори добро?  

Църквата е училище. Училище където ние 
всички се учим да приличаме на Христос. 

Дали можем да запомним няколко правила: 
1- Когато следващия път някой каже нещо 

глупаво пред теб, помни, че не е 
човека когато трябва да виниш. 
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Трябва да видиш, че Бог те учи, как 
мъдро да отговаряш на глупави 
коментари 

2- Когато следващия път чуеш, че някой е 
клюкарствал за теб, не се ядосвай на 
клюкаря. Вместо това помисли, дали 
не ти се връща, защото и ти си го 
правил или Бог иска да те научи, да 
мислиш как мъдро да подходиш към 
това зло, защото клюката не е човешки 
плод, а дяволски. 

3- Когато следващия път някой ти направи 
зло, не се набирай срещу човека, 
който го прави. Словото ни учи, че 
злото се побеждава най-успешно с 
добро. Значи Бог те учи как да 
постигаш победи, не над брата или 

сестрата, а над злото.  
Пр. Чувал бях, че някакъв атеист попитал: Щом 
има Бог, защо допуска да има толкова деца 
които да страдат?  
(СЛ 14) Вярващия му отговорил: Тези деца не 
страдат поради Бог, те страдат поради лошото 
отношение на хора като теб. Тези деца са всред 
нас, за да се научим ние, как да даряваме 
любов, без да чакаме да ни бъде върнато, без 
някой да я е заслужил пред нас, без да 
получаваме благодарности и похвали за 
щедроста, любовта и добротата ни.  
Точно както и Бог направи същото за нас! 
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(СЛ 15) В Църквата Бог ни събира с хора! В 
Църквата Бог често ни конфронтира с хора, не 
за да видим колко те са лоши, а ние- добри, а за 
да видим какво трябва да коригираме в себе си, 
за да бъдем успешно употребени. И ако ти 
идваш на Църква от 5-10 години и не виждаш 
Бог да те употребява, тогава знай, че още не си 
достатъчно закален. Знай, че когато Бог те е 
подлагал на обработване, ти вместо да 
осъзнаеш Божието действие върху теб, си се 
концентрирал и ангажирал в емоционални 
мисли и чувства към другите и така си 
пропуснал да се възползваш от онова което Бог 
върши с теб.  
(СЛ 16) Пр.Джон Уесли е основателя на 
Методизма през 18 век. Той е бил брилянтен в 
словото си, но не се е обличал добре. Веднъж 

след проповедта, една жена излязла и пред 
много хора го разкритикувала заради якичката 
му, че висяла твърде дълга. Уесли извадил 
ножица и казал „режи“. Жената се поколебала, 
но виждайки решителността в очите му, се 
пресегнала и отрязала връзката с коментара:  
Много е дълга за Божии човека като вас! 
Уесли взел ножицата обратно и попитал:  
А сега може ли и аз да отрежа нещо което при 
теб е много дълго?  
Какво ? –попитала изненадана жената 
Езика ви госпожо, много е дълъг за 
Християнка като вас!-отговорил Уесли 
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 Църквата е Християнско училище, където 
според апостол Павел, Исус така го е 
аранжирал, че: 
(СЛ 17) Eфесяни 4:11  И Той даде едни да бъдат 

апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други 
пастири и учители,  4:12  за делото на служението, за 
назиданието на Христовото тяло, с цел да се 
усъвършенствуват светиите;  4:13  докле всички 
достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия 
Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на 
Христовата пълнота;  4:14  за да не бъдем вече деца, 
блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез 
човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости;  
4:15  но, действуващи истинно в любов, да порастнем по 
всичко в Него, Който е главата, Христос,  

Чухте ли? В кое ниво на обучение си ти? Дали 
си израснал с дарба и служение Християнин, 
който вече служи на другите да израснат, от 
действащите истинно в любов за да порастват 
всички, или си от „децата“ още, които се лутат 
между истините и заблудите? Няма нищо лошо 
да си от децата. Лошо е ако си вече десета 
година в училището, а още не можеш да минеш 
в трети клас. Повтаряш години по два и три 
пъти, преди да преминеш нагоре.  

Почитай Църквата и вярващите в нея. Те са 
твоите оценки за преминаване в следващ клас. 
Ако мислиш добре за тях, ще си вземеш изпита, 
ако не, … повтаряш.   
 

(СЛ 17) В)Гледай добре на хората 

Не, не на вярващите, а изобщо на 

хората! 
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 Пр. Д-р Роберт Шулер –пастор на 
Кристалната църква в Америка, казва: Ще се 
изненадате, колко много хора бихме могли да 
обърнем към Христос,  само ако се научим да 
се отнасяме добре с хората.  

Мисля, че има право!    
Исус казва: Доста е на деня злото, което му 

се намери?(Мат.6:34)  
Светът е пълен със зло. Всеки ще го 

потвърди. Ако и от Църква излизат зли хора, 
това не добър знак за Църквата и за вярващите. 
Винаги когато решиш да се озъбиш, да се 
развикаш, да бъдеш лош на работа, всред 
хората, на съседите, на пътя, или където и да е 
другаде, помни, че точно тогава Сатана ще иска 
да те разкрие, че си Християнин, защото тогава 
ти най-много дискредитираш Църквата.  

Пр. Аз нося поради няколко причини, кръст 
на таблото на колата. Понякога на пътя се 
ядосвам на глупави колеги. Понякога съм 
изкушаван да правя нарушения. Понякога искам 
да покажа на някого някак, че поведението му 
на пътя е идиотско. Но винаги ме възпира 
факта, че кръста може да бъде видян и тогава 
аз може да се почувствам облекчен, но за 
сметка на това ще утежня авторитета на 
Божието Царство и Църквата.  

Бог иска от нас да мислим по-малко за себе 
си и повече за другите: 
(СЛ 19) Филипяни 2:4  Не гледайте всеки само за своето, 

но всеки и за чуждото.  
Римл. 15:1  Прочее, ние силните сме длъжни да носим 

немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.  
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Ние се учим на тази практика в Църквата, но 
защо…? За да можем да я прилагаме в света, 
между хората. Защо?  

Вижте, много от практиките на Исус, когато 
беше на земята, Църквата ги присвои и ги 
прилага само за себе си: 
(СЛ 20) Исус вършеше чудеса, за да дойдат 
невярващите и чуят благата вест. Днес 
чудесата се вършат за вярващите за да им 
подържат вярата. 

Исус изцеляваше болните, за да идват 
невярващи болни и да чуват благата вест. Днес 
църквата практикува изцеления за вярващите, 
защото те не могат сами да изискват изцеление 
за себе си. 

Исус възкресяваше мъртви, за да могат 
невярващите да се съберат около възкресения 

и да чуят благата вест. Днес вярващи се молят 
за възкресението на вярващи, за да се 
насърчат във вярата си. 

Исус изгонваше бесове, за да може 
освободените да свидетелстват за Божията 
сила действаща чрез Него и невярващите да 
чуят и повярват. Днес има освободителни 
служби, за да може вярващи да бъдат 
освободени от нечисти сили.  

Ние трябва да искаме чудеса и знамения да 
стават, не с друга цел, а за да стигне благата 
вест до света и света да повярва и да се спаси. 
Амин. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така Новогодишното послание е:  
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(СЛ 21) Гледай на Бога, на живота, на Църквата 
и на хората с добро око. Бог ти е дал добър 
живот или живот за твое добро(както искаш го 
прочети), Църквата е мястото където се 
конфронтираш с хора, за да израснеш и минеш 
в следващ клас, затова гледай на Църквата с 
добро око. Светът ще се спаси, ако вярващите 
гледаме на хората с добро око. Тогава и Бог ще 
върши чудеса чрез нас за да ни помага да 
разнасяме благата вест ефективно. 


