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ХРИСТИЯНИНЪТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

УВОД 

 

Добро утро на всички, които днес са взели решение да прекараме 

време заедно за да изучаваме Библията и как да прилагаме истините 

от нея в живота ни. 

 

Тази сутрин, бих искал да разгледаме един кратък текст 

Битие 2:15 

И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, 

за да я обработва и да я пази 

 

Но първо ще ви задам няколко въпроса – а вие си отговорете за себе 

си. 

– Би ли ви харесало тази сутрин като излизате от вашия 

апартамент да бъде светло и чисто във входа, в който живеете? 

– Би ли ви харесало да излезете пред блока и да видите една 

красива малка градинка,  почистена, без боклуци ? 

– Би ли ви харесало да се движите идвайки насам по здрав 

тротоар, без да се налага да слизате на улицата, за да 

заобикалите паркираните коли? 

– Би ли ви харесало докато идвате към църква да видите красиви и 

чисти сгради, а не грозни драсканици по тях облепени с покани 

за концерт на поредната  чалга „звезда“? 

– За тези, които са родители – би ли ви харесало, когато водите 

децата си на детските площадки другите родители да не пушат 

там? 

– Би ли ви харесвало в града да е пълно с млади хора, които искат 

да останат тук, защото е подредено и приятно за живеене, а не да 

чувате след като отидат да учат или работят в някоя западна 

държава после да критикуват каква мизерия и безпорядък е тук, 

родното им място? 

 

Не знам за вас, но на мен лично много би ми харесало... 

 

Но за съжаление, знаем че реалността е друга. 

Първата задача и отговорност на Човека преди грехопадението е 

била да се грижи за това, което му е поверено от Бога. Да създава 
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ред и хармония, да гради и да защитава това, което е сътворено от 

греха. 

 

Това придава смисъл на неговото ежедневие и пряко изпълнява 

повелята на своя Създател, да владее над всичко, което е сътворено. 

 

Едно кратко изречение, но изпълнено с изключителни права и 

отговорност на всички нас. 

 

Ние днес не живеем в Едемската градина и можем само с 

въображението си да си представяме красотата, мирът, спокойствието 

и редът, които са царували там. 

 

Днес, ние обитаваме предимно големите градове, и сме преки 

свидетели на това как обществото ни е разрушено на всички нива, на 

които може да съществува 

– нарушено взаимоотношение със своя Създател 

– трудни лични взаимоотношения с хората около нас 

– психологическа и емоционална нестабилност на всеки човек в 

различна степен 

– социална несправедливост 

– регулярни икономически кризи 

– политическа нестабилност и липса на визия за бъдещето 

 

И това е нашата заобикаляща среда. 

 

Къде сме ние днес християните по отношение на отговорността ни 

към обществото в което живеем? 

 

Къде сме ние днес, когато няколко месеца не можем да съберем 

достатъчно подписи за да подкрепим една петиция в защита на 

традиционното семейство? 

Къде сме ние днес, когато дори не осъзнаваме мащабите на 

„доброволните“ 15,000 аборта, които са направени в България през 

изминалата година ? 

Дали не пропускаме нещо? 

Истината е, че ние сме част от  българското общество, което е с 

масово ампутирано чувство за лична отговорност към нуждите на 



3 

другите, на тези, които са извън нашия кръг на роднински връзки 

или приятелство. 

 

И това не е нещо ново, не е от вчера или от началото на „прехода“. 

За този проблем е исано още преди около 80 години в анализите на 

Иван Хаджийски – в класическото за  нашата народопсихология 

книга „Бит и душевност на българския народ“. 

 

И дори в наши дни – неговите съвременници като Юлиан Генов в  

трудовете си „Защо толкова малко успяваме“ и проследява с 

изключителна точност развитието на същия този проблем и 

последиците от него, които виждаме около нас. 

 

Пред няколко години имах възможност да пътувам няколко пъти 

развити страни от западна Европа и Азия. 

Както на мен, така и на много мои познати, когато заминат в чужбина 

и се върнат – едно и също нещо им прави впечатление на всички. 

Там нещата са някак си „уредени“, има дисциплина и респект към 

законите, които поне на битово равнище се спазват, а тук почти всеки 

гледа на властта с пренебрежение. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Предполагам повечето от вас знаят каква е визията на нашата църква. 

 

„Да бъдем сол и светлина във Варна.“ , тук на това място, където 

Бог ни е поставил да му служим. 

 

Но някои ще се запитат - как да изпълняваме тази функция ? 

 

Не я ли изпълняваме като благовестваме? Като се молим за другите ? 

Като се опитваме да не правим грехове? 

 

 

Да, това е основна роля, отговорност и привилегия на всеки един от 

нас и трябва да ни бъде ежедневие,  нещо естествено, без дори и да се 

замисляме. 

 

Но дали не пропускаме нещо? 
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Дали сами не се ограничаваме в сферите на живота, където можем да 

влияем и променим към по-добро? 

Дали не разчитаме твърде много някой друг да оправи нещата там, 

където ни се струва твърде „светски“? 

В Библията ни е разкрито, че човек е съставен от Дух, Душа и 

Тяло и тези трите са интеграрани. Така, че материалния и 

духовния свят са свързани и всяко едно от тях оказва влияние на 

другото. 

 

Затова и темата на днешните размисли е християнинът и 

гражданското общество! 

Каква роля имаме християните в обществото на град Варна? 

Какво означава гражданско общество въобще? 

Има множество дефиниции, но като синнтез на някои от тях можем да 

определим следното: 

„ През всичките периоди на развитие на гражданското общество е 

било да бъде коректив. Гражданско общество е когато защитавате 

кауза или човек, които по никакъв начин не ви засягат и интересуват. 

С презумцията, че когато на вас ви се наложи, съвсем непознати хора 

ще ви се притекат на помощ. 

Гражданското общество съществува само при развитите  общности. 

В България Гражданското общество се индицира за пръви път след 

1947 на 28 септември 1987, когато две години преди смяната на 

тоталитарния режим, шест русенки ( Цонка Букурова, Вяра Георгиева, 

Дора Бобева, Стефка Монова, Евгения Желева и Албена Велкова) 

организират и  първата екологична демонстрация в България срещу 

почти десетилетното обгазяване на града от химическия комбинат в 

Гюргево.” 

Звучи ли ви познато? 

Разбира се, християните през цялата ни история са играли ролята 

на коректив и са се е застъпвали за онеправданите, за по-слабите, за 

гонените, просвещавали са народа през периодите на робство, 

защитавали са за евреите, които са били осъдени на смърт.... 

Това е нещо, което Бог винаги ни насърчава да правим, така както 

пише във Филипяни 2:4 

http://biblia.bg/index.php?k=57&g=2&s=4&sw=%ED%EE%20%E8%20%E7%E0%20%F7%F3%E6%E4%EE%F2%EE&tr_search=1
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Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. 

 

ЛИЧЕН ПРИМЕР 

За тези, които не знаят, аз живея – в района на т.нар. „Погребите“. 

Място от централната част на града, който доста добре отговаря на 

прякора си.   

Един ден прибирайки се в къщи недоволствах в себе си как може в 

21-ви век в една европейска държава, часто от клуба на най-добре 

развити държави в света, района в което живея да изглежда толкова 

занемарен – сгради наблъскани една до друга, порутени изоставени 

къщи, тесни криви улички, с асфалт нагънат на хармоника,  липсващи 

тротоари, а там където ги има се използват за паркинг, кал, висящи 

плетеници от кабели... искаше ми се да се преместя и да отида на по-

добро уредено място. В някой квартал с разбрани съседи, с приятна 

инфраструктура, както си му е реда, както някъде в чужбина, където 

има ред в тези неща. Питах се, защо там се получава, а тук не? Тези 

неща не стават от самосебе си. 

 

И тогава в недоволството ми през ума ми мина една мисъл, че Бог ни 

е поставил ние да бъдем за благословение там където сме  и от нас 

зависи дали това място ще процъфти или ще запада. 

 

Една истина, която тогава осъзнах за себе си. 

 

Могат ли във Варна проблемите да почнат да се разрешават? 

Може ли квартала да стане по-добро място за моето семейство? 

Може ли от човек, без позиция или връзки да зависи нещо? 

 

Затова през изминалата година, воден от това откровение – че ние 

можем да изберем да бъдем или да не бъдем  благословение, там 

където Бог ни е поставил, започнах един, да го кажем 

„експеримент“  който продължи около 6 месеца да се опитвам да 

„обработвам и пазя средата, в която Бог ме е поставил да живея“, 

и ще ви разкажа след малко. 

 

Приятно се изненадах, че след като почнах да се занимавам с този 

„експеримент“ се запознах и с нови и интересни хора от Варна. 

Хора, на които им пука за това, какво става около тях и не само стоят 

и критикуват от страни, но и действат. 
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Знаете ли че един руснак, който живее от 5 години във Варна, 

почти всяка седмица набира доброволци да почитват драсканици 

от графити от центъра на града и морската градина? 

 

Знаете ли, че една майка – българка, която живее в чужбина от 

няколко месеца, организира подписки и петиции и пуска жалби, 

борейки се за чистотата и сигурността на  детските площадки във 

Варна? 
 

А, знаете ли, че един пенсионер ходи и ги ремонтира с подръчни 

средства, за да бъдат по-безопасни за малчуганите? 

 

И всички те са невярващи. 

 

А, знаете ли, че в днешно време във Варна почти няма 

християни, които да правят подобни неща извън сферата на 

социалната дейност, където предимно се борим с последиците, а 

не и с превенция на проблемите? 

 

Винаги ще се намери някой „разумен“, който да ти каже, че това е 

губене на време, капка в морето, че от него нищо не зависи, че не знае 

как или е за други хора.... 

 

Има едва неколцина примера, които познавам и за които много се 

радвам, въпреки малките или почти никакви успехи, които имат като 

граждани и защитници в този град. 

 

Един човек от нашата църква, миналата година успя с много 

усилия и след две годишна борба заедно с други съвестни съседи, да 

затворят един стриптийз бар в приземния етаж на неговия блок, и 

днес този бар да бъде превърнат в едно обикновенно кафене. 

И така, да се върнем, на „експеримента“. 

Ще ви споделя само няколко примера, свързани с проблеми, които ни 

заобикалят. 

 

Дупки 

В квартала ми има толкова дупки, че на места има участъци от улици, 

които се водят като такива само на хартия. 
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Когато станат големи и опасни дупките, как си мислите, как фирмата, 

която трябва да ги запълни разбира за тях? Да не си мислите, че всеки 

ден тя плаща на някой обикаля вашия квартал и да гледа къде има 

нова дупка? Някой трябва да им „подскаже“ и улесни. 

 

Ето ви един пример – широка близо метър дупка и поне 20 см. 

Дълбока. Всеки може да пострада, ако не я види – било то с кола или 

пеша. 

 

След кратко проучване пуснах сигнал до съотвентите институции и 

след седем месеца и няколко писма с напомняне дойдоха и я 

оправиха. 

 

Някой може да си каже – ами то целия град е в дупки. При нас с 

години никой не идва да ги оправи. 

Аз също бях почнал да се отчайвам, че  може да стане, но благодаря 

на Бог, дойде и нейният ред да бъде ремонтирана и нареди нещата, та 

сега поне има една опасна дупка по-малко в квартала. 

 

Боклук 

Колко от вас си спомнят миризмата на препълнен контейнер през 

лятото? 

Колко от вас ви се е налагало да заобикаляте боклуците около 

контейнерите? 

 

Само на 2 минути пеша от вкъщи, едно кръстовище се беше 

превърнало в бунище. Защо – защото всеки беше започнал да трупа 

боклуци зад казаните. 

И така месеци наред. Толкова много, че затрупаха тротоара. Толкова 

много, че един ден когато ми се наложи да мина от там, бяха 

затрупали даже част от улицата и самият казан беше на половината от 

платното и колите не можеха да се разинават. 

 

И най-тъжното беше, че на никой от съседите не му правеше 

впечатление какво става, освен може би да недоволства, да 

критикува или да псува. 
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Всеки ден от там минаваха десетки дори стотици хора и коли и 

никой нищо не беше направил с месеци. 

 

Масова апатия и липса на елементарна инициатива! 

 

Изчаках няколко дни и подадох сигнал за това сметище. 

 

За по-малко от седмица фирмата, която събираше боклука беше 

проверена от общината, от ХЕИ бяха съставили протокол и боклука 

беше изчистен, а накрая направиха и втора проверка, за да се уверят, 

че всичко вече е наред и ми изпратиха отчет за свършената работа. 

 

Може някой да си помисли, ами да но това е само едно сметище и 

затова отчитат дейност. 

 

Да, но пък за това сега сметището го няма и след това пуснах 

сигнали за още три подобни случая в квартала ми и всички те 

бяха почистени за около седмица. 

 

Миналата година заради такива случаи тези фирми бяха глобени, а 

сега новите се справят сравнително по-добре. 

 

Но един от мотивите за да си вършат работата по-качествено е 

свързан с множеството сигнали на хора и обществения натиск, който 

почна да се оказва върху тях. 

 

Но ако на никой от нас не му прави впечатление, с времето те отново 

може да се върнат към старите си навици. 

 

Изоставени автомобили 

 

Колко от вас са шофьори и срещат трудности когато паркирате 

колите си? 

Колко от вас са пешеходци и ви е трудно да заобикаляте коли по 

тротоарите. Или може би вече не ви прави впечатление, защото 

сте свикнали и го правите от години? 

 

По последната статистика от КАТ, България е гробище за стари 

автомобили. 
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Към края на 2016 г. регистрираните леки коли са около 3,14 милиона. 

От които определени като „абсолютни антики“ на възраст над 20 

години са близо една трета. 

 

И в същото време няма места са паркиране в градовете. 

 

Знаете ли, че миналата година комшиите ми започнаха да си 

чупят стъклата на колите заради липсата на паркоместа? 

 

Последният инцидент беше само преди три седмици, когато един 

комшия с по-мощния си джип издърпа кола, която е паркирала 

на „неговото“ място и я изостави блокирайки други коли? 

 

До къде смятате ще стигне това? 

Колко време мислите, че ще трябва на другите да станат още по-

агресивни и да почнат да „бранят“ паркоместата си с цената на 

всякакви недобри средства? 

Трябва ли да чакаме нещата да стигнат до крайности за да 

почнем и ние да вземаме мерки? 

 

Тези „антики“ всъщност са част от решението на проблема. 

 

А ако се огледате в района в който живеете, със сигурност ще 

забележите някои коли, които приличат повече на саксия, буренясали, 

с изпуснати гуми, които не са помръдвани от мястото си с години. 

В моя квартал е пълно с такива автомобили, които заемат парко места 

за тези, които се нуждаят. 

 

Пуснах сигнал до Община Варна за един изоставен автомобил. 

  

След съответните процедури той беше отстранен и репатриран. 

 

Защо го направих? 

 

Защото ако един неизползван автомобил се бракува, той веднага ще 

„освободи“ едно парко място, което да се ползва от някой, който има 

нужда от него. И така само дори с едно парко място – през всеки от 

следващите 365 дни на някой шофьор ще му е по-удобно. 
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Може би някой ще си помисли – то това е капка в морето. Една кола. 

Няма смисъл. Утре някой друг ще си зареже колата там. 

 

Ако една кола не прави разлика, тогава какво ще кажете за 32  ? 

 

За шест месеца, благодарение на братя от църквата и бивши колеги 

подадохме сигнали за 32 изоставени автомобила из цяла Варна. 

Към днешна дата почти една трета от тях са вече или премахнати или 

вкарани отново в употреба. За останалите текат съответните 

процедури. 

 

Има една българска поговорка, която казва „капка по капка – вир 

става“. 
 

А и да не забравяме, че ако на някой му вдигнат колата, най-малкото 

всички негови роднини, приятели и колеги ще разберат каква е 

причината за това и ефекта ще се засили. 

 

Следващия пък като не можете да си намерите място за паркиране си 

спомнете за този пример! 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОСТАВЕНА ГАРАЖНА КЛЕТКА 

 

Някой може да каже, че колкото и коли да махнем, все няма да 

стига мястото. 
 

Дали това е така? 

 

Ами ако махнем някоя изоставена незаконна гаражна клетка, 

построена в средата на обществен паркинг, като тази от снимката до 

блока, в който живея? Тъй като се води постройка, сроковете са по-

дълги, но процедурата тече. 
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Надявам се тази година, в кварталния обществен паркинг да бъдат 

„освободени“ още поне 2 парко места за моите комшии. 

 

Някой може да каже – не е ли доста грубо? Да се разруши цяла 

гаражна клетка на някой човек? 

 

Все пак не закачаме използваеми или законни неща, а само 

изоставени от година такива! 

Ако някой си построи къща във вашия двор без да ви пита, която 

не използва, няма ли да е грубо спрямо вас? 

 

А и да не забравяме, че всяко едно от тези действоя в крайна сметка 

ще помогне реално на други хора, които имат нужда от това 

неизползваемо място. 

 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Забелязали ли сте, че ако излезете извън църква, по стълбовете на 

осветлението и пътните знаци са облепени масово реклами за 

кредити, ремонт на покриви, наем на коли и други?  Дърветата и ел. 

Таблатса облепени с плакати за дискотеки? 

 

Да не говорим, че често тези места се използват и за промоция за 

срещи с йоги или курсове по медитация. Да не говорим за боклука и 

грозотата, която създават. 

 

Ако искате да знаете – това е забранено. Глобата е мин. 500 лв. 

 

Може някой да си помисли – това не е ли излишно грубо. Да 

глобяват хората, които искат да изкарат прехраната си,  като се 

рекламират по този начин? 

 

Естествено и аз не желая да глобяват някой човек, който не осъзнава 

какво върши. 
 

Затова през лятото се свързах с някои от фирмите за бързи кредити с 

техните юридически и рекламни отдели и ги предупредих, че ако не 

спрат тази практика в техните фирми, ще бъдат глобени от 

съответните институции. 
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Те разбира се ми обещаха, че ще се погрижат, но вместо това техните 

служители продължиха да лепят безразборно. 

 

След като бяха предупредени и те не взеха мерки, а се опитаха да 

„отбият номера“, това им донесе няколко глоби! 

 

Към днешна дата тези, тези  които имат съставени актове по сигнали, 

които съм подал са на сума от около 2000 лв. 

Някои даже ги глобиха по два пъти, защото не го приеха на 

сериозно. 

Ето как можем да помогнем на община Варна да си увеличи 

приходите. 

 

Всеки който е бил глобен, сам ще стане носител на реда в града, 

защото ще разкаже на своето обкръжение, какво му се е случило. И 

ако пак искат да го направят, поне ще се замислят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушене на цигари в детски площадки 

Ами ако съм родител на малко дете и тези работи не ме засягат 

ами съм зает с отглеждането на моето дете и не ми остава време за 

друго? 

 

Предполагам, че когато е топло, забелязвате как новоизградените 

детски площадки в града, които законово са определени като 

„безопасна зона за тях“ самите родители пушат пред малките деца, а 

късните следобеди биват посещавани от различни хора, които 

консумират алкохол и на другия ден децата трябва да внимават къде 

стъпват за да не се наранят от счупени стъкла или боклуци. 

 

Благодарение на жената, която ви споменах в началото, че се е 

преместила в Англия защото не вижда бъдещето си тук – тя беше 
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организирала подписка за опазването на детските площадки от 

органите на реда, която беше подкрепена от над 600 души по 

интернет. И когато тя помоли някой да занесе подписката в общината, 

защото тя физически не може да дойде – никой от тези 600 души не се 

съгласи.... Тя дори беше се отчаяла от тази инициатива..... 

 

Всеки иска да му е добре, но когато трябва лично да участва, нещата 

стават по-различни.  Чували  сте оправданията на хора от Библията  

от типа „не аз Господи... нека някой друг вместо мен...“ 

 

За да се случи нещо, някой трябва да го направи. 

Нещата не се случват от самосебе си. 

 

Накрая с организаторката на подписката се разбрахме аз да я подам, 

поне да има смисъл и да стигне до правилните хора. 

 

Отговора, който получих беше опит да се отчете дейност, но Бог си 

знае работата и благодарение на местните он-лайн медии, които 

разбраха за проблема, темата се раздуха. 

 

Общинарите се активизираха и преди една седмица приеха 

окончателно на гласуване промяна в наредбите на обществения ред 

във Варна, че всеки който пуши на площадка или употребява алкохол 

може бъде глобен от общинска полиция  мин. 300 лв. 

Сега естествено трябва и гражданска активност за да почне това да се 

прилага. Правим го за нашите деца и това на какви принципи те ще 

държат, когато пораснат. 

 

Някой може каже, това не е ли твърде излишно такива глоби за 

едното пушене? Ами те половината мои познати и приятели 

родители са пушачи и си пият кафето на детските площадки с 

цигарите. Какво да правя с тях? Въпроса е принципен. 

 

Ако наистина са ви приятели, можете да им обясните и да ги 

помолите и те ще се съобразят с вас.   Дори и от личен опит, с жена 

ми, когато сме молили непознати да  не пушат на тези площадки 

почти всички показват изключителна отзивчивост и веднага спират. 
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А за тези, които са се закоравили в непокорството си към 

авторитета на властта, вече си има съответните механизми, за да не 

страдат тези, които искат да живеят нормално. 

 

Има и други примери, нова фирма за химически тоалетни беше 

поставила 5 тоалетни върху тротоара, като почти никой не 

можеше да минава по него....да не говорим за майка с количка. 

След оплакване и няколко дни по-късно те бяха наместени, 

където им беше мястото. 

 

Само трябва повече хора, да се интересуват от това, какво става около 

тях, не като странични наблюдатели, а като участници. 

 

Не забравяйте, че за да победи злото е достатъчно добрите хора да 

не правят нищо! 

 

А сега съберете всичк тези неща. Почват ли да имат смисъл? 

Да оказват макар и малко положително влияние? 

 

Ами ако за 6 месеца са направени тези неща, какво може още да 

се случи в тази една година която е пред нас? 

 

Ами ако във всеки квартал Бог подбуди хора, които да започнат да му 

служат и различен начин, дали Варна ще започне да се променя? 

 

Ами ако в следващите 10 години Бог ни даде живот и продължим 

да сме тук, до къде може да стигнем с трансформацията на 

заобикалящото ни общество? 

 

Утре може ти да си предизвикан да заемеш място на някой 

борейки се с нередност, която засяга твоята работа, твоя квартал, 

твоите комшии, твоите деца или внуци. 

 

Ти какво ще направиш тогава? 

 

Ще си кажеш – това е прекалено голям проблем и не е за мен, ще го 

игнорираш, не ме засяга, някой друг ще го оправи.. или ти ще 

направиш нещо? 
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Поне да се помолиш, а това не е никак малко! 

 

Няколко сряди по ред в молитвените ни събрания се насърчаваме как 

да се молим за разрешаването на големи обществени проблеми, не 

само тази част която ни засяга, но целите системи. 

 

ПРИМЕР 

Всички предполагам знаете кой е новоизбраният президент на САЩ – 

Доналд Тръмп. 

Без значение дали го харесвате или не, преди да встъпи в длъжност, 

като едър предприемач  той имаше една интересна мисъл, която беше 

доста популярна в бизнес средите 

Тя гласеше следното – „ така и така ще мисля, по-добре да мисля 

на мащаб“. 
 

В нашия случай, бих перефразирал тази мисъл - „така и така ще се 

молим, по-добре да се молим на мащаб“ 
 

Дори и ако не е в твоята сфера и възможности, чрез молитвата ти Бог 

може да прати някой друг да свърши останалото. 

 

 

 

 

НАЧИН ЗА СВИДЕТЕЛСТВО 

Преди няколко години се молихме в срядите за града ни – квартал по 

квартал, споделяхме специфични проблеми на всеки един от тях и ги 

представяхме пред Бог. 

 

Сега ето не една, а много и разнообразни възможности, които да ни 

помогнат и ние да участваме в благословението на нашия град, чрез 

примера, който може да дадем. 

 

Представете си, как би реагирал някой ваш съсед, ако разбере че 

благодарение на вас квартала е станал по приятен? Няма ли да му 

стане интересно защо се занимавате с тези „излишни“ според него 

неща? 
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А вие да му отговорите – защото сме християни, и Бог ни учи да се 

грижим за нещата, които ни е поверил около нас? Защото в църквата, 

в която ходя, се учим как да помагаме на околните ? 

 

И така да отворите тема за Исус и да му благовестите спасението 

и вечния живот и той да знае, че християните са наистина 

различни, защото реално се грижат за нуждите на другите, реално 

се борят с техните проблеми ! 

 

Не очаквайте благодарност. Някои от хората, които ще са засегнати, 

няма да ви харесват. 

 

Хората в общината може да не ви харесват първоначално, защото 

постоянно ще им създавате работа, но ефекта ще бъде на лице. Ще 

видят, че хората ги интересува какво става около тях и действат. 

 

Те един ден ще се осъзнаят, че да им е хубаво около тях не е лошо. 

Ако някое място стане приятно за живеене , всеки ще му направи 

впечатление и  ще поиска и при него да е така. 

 

Бавно, но сигурно промяната ще настъпва в начина на мислене на 

хората и най-вече на децата ни, защото какъвто пример и даваме те 

може да го наследят и доразвият. 

 

Изграждането на съзнанието за гражданско общество и ред е бавен и 

труден процес, но е дългосрочна инвестиция! 

 

Какво можеш да направиш ти за твоя град? 

 

Къде те е поставил Бог да му служиш с твоите уникални дарби и 

способности? 

 

Ще пропуснеш ли възможността да промениш средата около себе 

си, като чакаш някой друг да оправя нещата, а ние да се отдадем на 

идолите на комфорта и удобството? 

 

Мен това състояние ме устройва, какво ме е грижа за другите? 
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Защо аз да си развалям почивката и да се занимавам с бюрокрация, да 

си отделям време от моите си ангажименти, като другите не искат да 

си свършат работата? 

 

При такъв вариант, вероятно доста ще има да почакаш нещата да се 

променят. 

 

Как искаме от Бог да промени цялата система в България – политици, 

съд, здравеопазване, образование – ако ние на местно ниво, дори не 

искаме да допринесем с личен пример за промяната. 

Да направим малко повече? 

 

Нека ние да се грижим и за малките неща, които са ни поверени в 

нашата „сфера на влияние“ за да може Бог да ни повери и големите, 

когато му дойде времето. 
 

Ако ние не искаме да съдействаме на Бог, ако не искаме да участваме 

в неговия план, не изглежда ли малко лицемерно? 

 

„Боже направи това или онова, но аз не искам да участвам. Просто 

искам да седя от страни и да гледам.“ Разбира се има сфери на 

живота, където и да искаме не можем да се включим, но там където 

можем, понякога сме доста добри да намираме оправдания. 

 

Обърнали ли сте внимание, как Христос гради Божието царство 

на земята? 

При кои хора от обществото отиде първо той? 

От тези, които разполагаха с властта и богатствата на неговото 

време или от обикновенните хора? 

 

От къде почна своето служение? 

От столицата на Израел или от от малките градчета и села в 

далечните провинции? 

 

Царство, което се гради от долу на горе и по този начин сам Той 

поставяше стабилна основа! 

 

Не забравяйте, че следващите поколения политици, съдии, 

учители и лекари в нашето общество в момнета се подготвят и са 
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студенти, ученици или са още в детската градина и те ще 

израстнат в такава среда, каквато ние с вас днес оформяме. 

 

Ако искаме те да се грижат за другите, трябва да видят пример около 

себе си, че това е възможно и е правилно. 

 

Има една стара китайска поговорка, която гласи следното: 

"Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, 

 ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, 

а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!" 

 

Какво е нужно за всичко това 

Желание, време и малко познания. 

 

ПОЛЗИ 

По-приятна градска среда за всички нас, 

промяна в начина на мислене на нашите съграждани, нашите близки 

и най-вече – да дадем добър пример за бъдещото поколение в 

каква посока трябва да върви обществото ни! 
 

КРИТИКА 

Не съм го видял да се практикува в нашето съвремие от почти 

никакви християни. 

Най-активните в гражданското общество са невярващите и трябва да 

им го признаем! 

 

Те се събират, организират и действат и дори често ни задминават с 

идеите и ентусиазма си. 

И Бог благославя и техните усилия, а ползите са за всички нас! 

 

Ако се страхуваме, че нещо ще ни се случи правейки добро за някой 

друг, защо изобщо живеем и се наричаме християни? 

 

Нормално е някой да се притеснява, но това не трябва да бъде 

пречка. 

Но  колкото повече хора се активизират да участват в различни 

инициативи, да пазят, да градят, да помагат на институциите, толкова 

по-масово ще става и толкова  повече обществото ще свиква, че освен 

права всеки човек има и отговорности. 
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Да не забравяме, че в институциите работят хора, човешки 

същества с техните проблеми и трудности. Ние трябва да сме 

приятели с тях, винаги да сме учтиви и любезни. Когато нещо е 

свършено добре от тях, да изразяваме благодарност и похвала и да 

ги насърчаваме. 
 

Когато нещо не е свършено все още или не са ни дали отговор, да сме 

търпеливи, все пак не сме единствените, а и ресурсите им са 

ограничени. 

 

Да им съдействаме, не да им пречим. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ПРИЗИВ 

 

Отправям един призив към вас. 

 

Нека се замислим за заобикалящата ни среда и да си напомняме какво 

Бог очаква от нас в този град. 

 

Забележете какво не е наред, какво смятате, че трябва да се оправи, 

какво дразни вас и вашите близки? 

Всеки носи в себе си уникалност и на всеки от нас Бог дава 

разнообразни възможности да му послужим. 

 

Дали ще променя работната си среда, дали ще се погрижа за 

възрастните хора в блока в който живея, дали само ще изчистиш 

драсканиците по асансьора за да бъде по-приятно на всички, които го 

ползват...? 

 

Още си спомням призивите, които всяка пролет ни предизвикват по 

медиите – „Да почистим България“. И когато денят дойде, от блока 

в който живея, идват само най-възрастните жени, които да почистят.... 

а другите, все са заети с нещо по-важно. Това, че ще им бъде после 

чисто сякаш не е за тях.... Толкова е парадоксално в нашето 

общество, че дори е изключено да си  помислим, че е възможно да 

направиш нещо за другите, без да искаш отплата. 

 

Тези сред нас, които  са още в началото на житейския си път и 
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имат сила и желание, нека действат докато имат възможност да го 

направят. Да изграждат характер на активни и загрижени за 

другите хора и да дават добър пример за подражание на останалите 

и най-вече на тяхното семейство и така да учат своетите наследници. 

 

Тези, които се чувстват слаби физически или пък смятат, че 

времето им за такива неща е отминало – не забравяйте, че Бог им 

ви е дал молитвата, като най-силно оръжие и чрез нея могат да  

изпросят Божиите милости и закрила за да се застъпват на някой друг 

да промени града, хората му и бъдещето му за поколения напред. 
 

Вижте, ние сме църква от около 100 – 120 души. Ще бъда реалист. 

Знам, че след като свърши службата, до края на следващата 

седмица повечето едва ли ще си спомнят темата на 

размишленията ни тази сутрин. Надявам се да греша в това. 

 

Бог е поставил всеки един от нас на определено място в този град 

и то не е случайно! 

 

Ако в следващата една година поне няколко души от нас решат да 

променят възгледите си за заобикалящия ни свят, като започнат 

да действат водени от Бога – следващото поколение,  ще има 

добър пример за подражание, нещо, което в нашето общество днес 

липсва. 

 

С малки стъпки, но в правилната посока. 

 

Аз искам моите деца да израстнат в България в среда, която да е 

по-добра за тях във всяко едно отношение. 

Искам моите деца да виждат пример в своите родители, че ние не 

стоим безразлично. 

Искам моите деца да разберат, че когато пораснат, те да могат и 

да искат служат на другите около тях! 

 

А това какво всеки един от нас ще направи след тази служба – си 

остава личен избор. 

 

Да не забравяме думите на Исус Христос към неговите ученици: 
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Матей 5 

 

13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се 

осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се 

тъпче от хората. 
 

14 Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се 

укрие.  

15 И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, 

и то свети на всички, които са в къщи.  

16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да 

виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на 

небесата 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВЕТЕ МОРЕТА 

 

Наскоро един равин беше публикувал в интернет много интересно 

видео, насочващо вниманието на природните особенности на Израел. 

В Израел има две „морета“ езерото Галилея и Мъртво море 

 

И двете се пълнят от водите на една и съща река – Йордан. 

 

В Галиейското езеро има 27 вида риби, някои от които не се срещат 

никъде другаде по света .... заобиколено е от красива природа и 

фауна, пълно е с разнообразие. 

 

В мъртво море няма живот. 

Поради високата си соленост в него и около него не може да живее 

нищо. 

 

Каква е разликата между двете – Галилейското езеро приема вода от 

Йордан и я отдава чрез други потоци. 

 

Мъртво море само приема вода и не я отдава, затова става прекалено 
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солено... 

 

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ КЪМ УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ 

 

ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ 

 

Само Бог може да ни помогне. 

 

Не може да очакваме помощ от вън да ни оправят кварталните 

улици. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

Една бивша колежка, която е невярваща, се премести да живее в 

Германия и записа малкото си дете на неделно училище, за да учи 

български език и история, но същото направили и  доста българи от 

ромски произход, които имигрирали там преди години. 

 

Родителите се събират в двора на училището за да пушат цигари, 

докато чакат децата да приключат със занятията. Това, което 

направило изненадващо впечатлене беше, че ромските родители след 

като си изпушили цигарите, понеже нямало пепелник около тях, 

отишли до близките кошчета и ги изхвърлили там. 

 

Реакцията на моята позната беше „Значи можело в Германия да 

ползваш кошче, а в България не?“ 

 

Други познати, дори и от нашата църква са ми споделяли, как 

например в Англия са паркирали веднъж на забранено място или 

върху тротоара...и как след солена глоба повече не са повторили 

грешката си. 

 

Разбира се тези държави не са най-добрият пример, и не трябва да ги 

превъзнасяме, но трябва да признаем, че са доста по-напред от нас в 

това отношение. 
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И  този не са го постигнали от самосебе, някой се бори за него 

ежедневно за да го поддържа. 


