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1. УВОД- 

Миналата неделя започнахме една тема, 
която бих определил като „насърчителна”. 
Ти си звезда на Божия небосклон. За Бога ти 
си изключително ценен. Когато миналия 
месец отидох във дома за деца с вреждания 
в Тополи, за да се помолим за жените 
работещи там, веднага ни атакуваха с 
въпроса: Ако има Бог, защо допуска тези 
невинни деца да страдат в състоянието в 
което са.  

Отговора е многозначен. Тези деца 
вероятно страдат заради греха на 
родителите. Те страдат и заради 
нехайството на обществото, защото 
условията в които се грижат за тях, са добри, 
но са далеч от онова което трябва да е за 
тях. Грижещите се за тези деца, не знаят 
какво да правят, и затова не подобряват 
твърде много състоянието им. Ако се 
полагат качествени и добре заплатени грижи 
за тези деца, тяхното състояние ще е много 
по-добро от това което е в момента. Те 
страдат и заради нас, да се научим на 
милост и състрадание, чрез грижа към тях. 

Защо ви го казвам това? Защото искам 
да ви кажа, че независимо през какво 
минаваме тук на тази земя, за Бога, ние сме 
звезди. Ако не вярваш в Бога, ти също си 
обичан и Той ще направи всичко възможно, 
за да те привлече към себе си. Ако вярваш в 
Него, тогава знай, че Той те е сложил в 
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центъра на сърцето Си и те обича безкрайно.  
Ти си звезда за Него!   

Миналата неделя завършихме със стих 
14, където Словото ни насърчава, да спрем 
да се откажем от роптанието и препирането. 
Това означава да живеем в мир с всички. 
Апостол Павел го препоръчва директно на 
Римляните и на Коринтяните: 
Рим. 12:17  Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте 

за това, което е добро пред всичките човеци;  12:18  ако е 
възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с 
всичките човеци.  

2Кoр. 13:11  …. Усъвършенствувайте се, утешавайте се, 
бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и 
на мира ще бъде с вас.  

Живота в мир е едно от най-добрите 
условия за съществуването на всяка една 
църква.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И сега продължаваме със следващите 
стихове: 
Фил. 2:15  за да бъдете безукорни и незлобиви, 

непорочни Божии чада всред опако и извратено 
поколение, между които блестите като светила на света,  
2:16  като явявате словото на живота … 

Живота на вярващите без 
роптаене/мърморене и препирни, ни прави да 
сме:  

Безукорни- без някой да може 
справедливо да ни укорява 

Незлобиви- без злоба в сърцата си. Това 
означава хора без задни мисли. Хора които 
нямат две лица. Каквото виждаш, това е в 
действителност. 
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Непорочни- чисти. Чисти в мисли, чисти в 
дела, чисти в говор. Бъдете святи, както е Свят 
и Отец.  

С една дума, ние трябва да променяме 
света около себе си, като сме различни от него.  

Някой може да каже: Но, защо да 
променяме света. Той не е лош!  

Словото продължава и пояснява:  
Ние трябва да сме различни, защото 

обществото всред което живеем, не е добро. То 
е както тогава, така и сега  

Опако – гръцката дума е „сколиос”. Това е 
изкривяване на гръбначния стълб. „Изкривен” 
народ или поколение. Ако някой си мисли, че 
днешното поколение, не е изкривено, много се 
лъже. До година или две, се очаква в Европа да 
навлязат закони, които ще променят морала и 
етиката на младото поколение тотално. 
Наблюдавайте какво ще става до няколко 
години в училищата и си спомнете това което ви 
казвам.  

Следващата дума е по-силна  
Извратено – означава хора, чието мислене 

е перверзно и объркано, защото така са 
избрали да бъде.  

В сряда имахме специална молитва за 
децата в църквата. Защо ли? Защото разбрахме 
от Псалом 144 и от някои известия за сега от 
чужбина, че за децата на Америка и Европа не 
се готви светло и чисто бъдеще. Има сили, 
които действат съзнателно и целенасочено, към 
промяна на образователната и възпитателната 
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системи с цел да накарат младото поколение да 
не знаят какви са. Ражда ти се момче, ти го 
възпитаваш като момче. Идва щастлив момент , 
то тръгва на училище, и рано-рано ти започваш 
да забелязваш в него странно поведение, 
докато един хубав ден, то ти заявява, че не е 
момче или че не знае какъв е. Учителите са 
обучени и възпитават децата, че няма значение 
какъв пол си, важното какъв се чувстваш. 
Детето е лесно за манипулиране и бързо 
променя мнението си.  

Нова учебна система идва, която да 
наблегне от рано на сексуалното възпитание на 
децата, така, че те да бъдат настроени от рано 
да бъдат част от едно извратено общество. 
Нека ви припомня, как чрез телевизията децата 
вече не правят разлика между грозно и красиво, 
между страшно и интересно. И докато можеш 
да откъснеш детето си от църква по всяко 
време, от училище не можеш, защото социална 
служба ще те посети веднага. 

А какво ще кажете за все по-натрапващото 
се настояване, че хомосескуалните бракове са 
нормални. Че могат да отглеждат деца. Четох, 
че фирма в САЩ, за производство на торти е 
глобена с над 100 000 долара, поради отказ да 
приготви сватбена торта на хомосексуална 
двойка. Скоро ще смятаме за духовни герои 
онези млади двойки, които са решили да се 
свържат пред Бога, които отказват да вървят с 
течението на света, които имат респект към 
Бога и искат да угаждат на Него, а не на 
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общоприетите в заобикалящото ни общество 
поведенчески норми. 

Църквата с всичките и слабости и грешки, 
се очертава да остане единствения бастион на 
правдата и морала в близко бъдеще. Всяка 
една църква, която реши да държи на Словото и 
да следва Морала заповядан от Бог, ще трябва 
да понесе тежките последствия на този свой 
избор. Разбира се, ще има много църкви, които 
ще предпочетат да запазят мира си и 
спокойствието си, като стоят неутрални. Те 
тайно ще отхвърлят злото, но явно ще му се 
покоряват. Тайно ще се противят, но явно ще 
вървят по правилата на света. И тогава 
…тогава ще се отдели зърното от плявата. 

Пр.Джим Кавийзъл е актьорът който играе 
ролята на Исус Христос във филма, който 
гледахме съвсем наскоро „Страстите Христови”. 
Миналата седмица бях впечатлен от едно 
негово интервю. Там той каза доста неща 
свързани с филма, но накрая на интервюто си, 
той стана и с патос призова адиторията си към 
чистота и святост във този все по-изкривяващ 
се свят. Той каза: Може да служиш 20 години 
като войник и никога да не ти се наложи да 
воюваш, но истински разбираш, колко трудно и 
отговорно е да си войник, когато само веднъж 
ти се наложи да участваш и видиш как 
другарите ти страдат и умират в битка. 

Идва време разделно(ако си позволя да 
използвам заглавието на романа на Антон 
Дончев).  Време в което може да не платиш с 
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главата си за непокорството, но със сигурност 
ще страдаш. Искам да ви кажа, че това време 
разделно хлопа на вратата на всеки от вас, 
които сте на работа някъде в предприятие или 
фирма. Там предизвикателството да бъдеш 
както другите е голямо. Да действаш като тях, 
да говориш като тях, да лъжеш като тях, да 
крадеш като тях, да подкупваш, да покриваш 
злото и греха, да толерираш измами, да се 
присъединяваш към грехове за да не се 
отделяш от колектива. 

Някой може да си мисли: Лесно ти е 
пасторе на теб. Ти не си в невярващ колектив и 
затова ти е лесно да ни хокаш. Мили мои братя 
и сестри-аз не искам да ви накарам да си 
отидете виновни от тук, но истината е че Сатана 
няма да ни пощади. Помни, че всеки път когато 
ти подадеш на греха. Всеки път когато ти 
паднеш духовно, той отива при Христос и все 
едно Му удря шамар, като Му казва: Видя ли 
Твоя любимец! Ти умря за него/нея, а той виж 
как ти се отблагодарява. А Ти твърдиш, че те 
обича! 

И истината е такава. Ти обичаш, когато си 
готов да жертваш.  

Да бъдем „сол и светлина” означава да 
положим усилия да бъдем еталони на правдата. 
Лесно е да се носиш по течението. Трудно е да 
бъдеш различен. Как можеш да покажеш че 
една пръчка е крива? Естествено, не чрез 
безсмислени спорове, а като я поставиш до 
права такава! 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Бог иска от нас да бъдем Негови звезди. 
Как можем да видим светлите звезди? Като 
ги сложим на тъмния фон на небето. 
Интересното е, че днес ни свети светлината 
на  звезди съществували много години 
преди нас. Те дори може да не съществуват 
вече, но ние виждаме светлината им. По 
същия начин и светлината на вярващия 
свети във времето си, но дори когато 
вярното Божие дете  умре, светлината му 
остава дълго след него да свети. И колкото 
по-тъмен е фона, толкова по-ярка е 
светлината. 

Скъпи Християнски семейства, това че 
сте нормални семейства, е променяща 
светлина за всички, които вървят в пътя на 
света. Внимавайте тяхната тъмнина да не 
помрачи светлината ви. Нека критиките, 
присмехите и лошото отношение на света, не 
ви смущава. Ако някой се хвали с 
неправдата си, това е защото твоята 
светлина го дразни. Ако някой хвърля кал 
върху твоята чистота, това е защото 
тъмнината ненавижда светлината. 

Пр. Когато настъпиха промените в 
България и дойде демокрацията, чух 
няколко откровения: 

-чух как мои съученици са казвали, че ме 
мразели защото не съм като тях, но то било 
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от завист и желание да ме свалят на тяхното 
ниво.  

-чух как някои казвали, че искали да 
бъдат като мен, но се дразнели, че не могат 
и затова са ме подигравали 

-чух и други, които нарочно измислили 
мръсни историй за мен и ги 
разпространявали, за да задоволят 
ненавистта си 

Всичко това щеше да ми бъде спестено, 
ако само бях поддал и станал като другите. 

Помни, ако с примера си промениш 
човек, ти си променил семейството му. 

Ако си пример като семейство, вие ще 
промените съседите си. 

Ако промените съседите си, вие ще 
промените квартала. 

Ако промените квартала, вие ще 
промените града. 

Ако промените града, вие ще промените 
областта.  

Ако промените областта, вие ще 
промените нацията. 

Ако промените нацията, вие ще 
промените света. 

Искаш ли да си звезда? Тогава не спирай 
да светиш. И ако още не си наясно, как да 
светиш, Апостол Павел пояснява: 

„Изявявайте Словото на живота”-ст.15 
Как? По всеки възможен начин. Не чрез 

компромиси със вярата, а с отстояването и в 
света.  
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Пр.Тази сутрин попаднах на една статия 
в Е-вестник: един надпис ще се чете по 
уникалните Лондонски автобуси: 

„Вероятно няма Бог, така че спри да се 
тревожиш и се наслаждавай на живота!” 
Това е по идея на Британска Хуманиска 
организация, която цели да разклати 
(внимавайте), привилигированата позиция 
на религията в областта на законите, 
ОБРАЗОВАНИЕТО и медиите.  Всяка 
публикация срещу вярата, става бързо 
бестселър- заявява е-вестник днес в статия 
със заглавие „Идва часът на атеистите”     

Биолога Ричард Доукинс е отявлен 
атеист и го наричат ротвайлера на Дарвин . 
Той е един от спонсорите на инициативата с 
автобусите в Лондон. Кампанията е целяла 
да събере само 5 500 лири, но в момента 
разполага с 150 000 лири. 

Кампанията се подема и от Америка, 
като 200 автобуса ще тръгнат из Вашингтон с  
надпис: „Защо да вярваме в Бог! Бъди 
добър заради самата доброта! 

Кой ще стои за вярата, ако не ние!?Кой 
ще се изправи за да бъде видян и ако трябва 
да бъде преброен? 

Ние няма да спорим с Ричард Доукинс, 
но примера на живота ни ще надвие всяка 
опозиция. Грей за Христа и за вярата, а 
когато светът види, той сам ще дойде за да 
пита и когато запита, тогава ние ще им кажем 
за Словото на живота. А то гласи: 
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Покайте се от греховете си. Повярвайте 
в Христос като Бог и Го призовете като 
Господар на живота си и ще се спасите. 
Живейте свято и ще имате победа в света и 
награда при Бога.  


