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1. УВОД- 

В края на миналата година беше 
нормално да гледаме назад. В началото на 
новата е нормално да гледаме напред. 
Полезно е да поглеждаме назад, но не е 
здравословно да живеем загледани и 
съществуващи с миналото. Много хора 
живеят замечтани „миналото да се върне”, 
други живеят в страх от миналото, други 
страдат поради миналото.  

Ние вярваме в един Бог, Който е извън 
времето и затова може да оказва влияние и 
контрол върху времето. Чуйте какво казва 
Псалмиста за Бог: 
(СЛ 2)Пса 31:15  В Твоите ръце са времената ми;… 

Времето е в Негов контрол и Той може 
да дава нови неща на онези, които искат от 
Него.  

1-Той дава Новорождение чрез вяра в 
Сина Му Исус Христос, на онези които с 
искрено, смирено и разкаяно сърце искат 
прошка на греховете си и нов променен 
живот!  

2- Той дава ново естество и ново сърце, 
на онези които с вяра поискат от Него 
понеже искат да променят живота си и да 
живеят за Бога. 

3- Той дава нова надежда, на всеки който 
довери живота си в Неговата ръка и позволи 
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Бог да е Господар на дните и годините му, до 
края на живота.  

4- Ако довериш живота си в Неговата 
ръка, Той е приготвил за нас нов дом на 
небесата.  

На този етап, Той ни подарява нова 
година. Нека бъдем благодарни, защото за 
някои от нашите хора, 2018 беше последната. 
Новата година може за всеки от нас да сложи 
Нов старт в определен аспект: 

1- Може да е с нова работа 
2- Може да е с бебе в домът на млади 

хора 
3- Може да е с ново жилище 
4- Може да е с дългоочаквана мечта, 

която да се изпълни 
5- Може да е със създаване на 

семейство 
6- Но може да е нов начин на живот, ако 

до сега си живял в грях и пороци, тази 
година с Божията помощ да спреш и 
сложиш начало на нов живот с усилия 
и действия за промяна. 

7- Може тази година, да сложиш начало 
на нови семейни взаимоотношения- 
ако до сега не са били добри и в 
любов, сега да поставиш искане към 
Бога да ги промени и ти да Му 
съдействаш. 

8- Може тази година да поискаш от Бог 
да изтрие от умът и сърцето ти, 
старите вражди, гняв и омраза към 
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твои братя и сестри във вярата и да 
се отдадеш на любовта и вътрешния 
душевен мир.  

9- Нова страница, ново начало, нов 
живот, нова надежда, ново бъдеще 
или най-доброто- нова Вечност! 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В прочетения текст, Апостол Павел казва 
на Филипяните: 

Братя и сестри! Аз не претендирам, че 
съм постигнал съвършенство, но тъй като 
виждам, че пред мене има още живот(колкото 
и да е), аз гледам напред. Не искам да живея с 
миналото или да служа на миналото, а ще 
служа на онова което е пред мен. Онова което 
е достижимо и цел на надеждата ми.  

Четири неща които Павел ни подканва да 
направим за Новата година, нека ги 
изследваме: 

(СЛ 3) А) Не живей в миналото! „…не 

съм пристигнал…” 
„Не съм уловил” може да се преведе и като 

„не съм пристигнал още там за където вървя”!  
Кое е най-търсеното нещо днес? 

Задоволството! Да съм задоволен. 
Материално? Да, разбира се! А ако може и 
духовно – това ще е идеалната среда. И от 
света и от вечността.  

Мислиш ли, че си направил доволно 
всичко? Ако не си доволен от себе си- добре- 
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защото недоволните се стремят и вървят 
нагоре. Доволните спират. 

Пр. Една от най-често срещаните истории, 
е когато някой мъж си постави задача, на всяка 
цена и в най-кратки срокове да построи голяма 
къща- три етажа с два гаража! Построява я и… 
не живее в нея, защото с последната керемида, 
го напуснал и живота.  

Живота не е определен за да си почиваме 
твърде дълго в него: 
(СЛ 4) Пса. 90:10  Дните на живота ни са естествено 
седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет 
години, Но най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро 
прехождат и ние отлитаме.  

По тази причина добре е да си намерим 
работа и то на Божията нива, за да се радваме 
на Божието благоволение. То единствено може 
да ни осигури почивка или живот в който не 
грижите да управляват, а мира : 
Евр. 4:10  Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, 

той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. 
4:11  Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за 
да не падне някой в това, да дава същия пример на 
неверие.  

Огледай се и виж! И през 2019 ще има 
Неделно училище, хор, искаме да увеличим 
домашните групи, свидетелствуване на 
невярващи, младежко хваление, служение в 
Рудник и Ветрино, работа с деца с увреждания, 
социална кухня, почистване, бригади, 
празненства, очакваме да отворим и нова 
църква и ред други служения в които можеш да 
се включиш. Ако си уморен от служба за 
Господа, радвай се, защото по-добре е да си 
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уморен от това, отколкото от житейски несгоди 
и беди. 

Не допускай да се чувстваш самодоволен. 
Винаги искай от себе си повече „за Господа”. 
Иначе лесно може да започнеш да служиш на 
Сатана, а той няма да те жали и да ти дава 
почивка. Той ще те залъгва, че ти е хубаво и че 
така е най-добре за теб, а в същото време ще 
те влачи към ада още тук на земята. 
(СЛ 5) Фил. 3:13  Братя, аз не считам, че съм уловил,… 
(СЛ 6) Не се отпускай! Не оставай загледан 
назад! Не падай духом, защото не ти обръщат 
внимание, така както ти се иска, или не ти дават 
позицията, за която мечтаеш, или не ти 
благодарят за работата която си свършил или 
не ти помагат в това което смяташ, че е важно 
или не те признават за това което вършиш.  

Не живей в миналото, там е опасно да се 
стои! 

 

(СЛ 7) Б) Определи своето посвещение! 

„…едно правя…” 
Апостол Павел каза: „Но едно правя …” 
Това е декларация за отдаденост.  
Човешкия живот се състои от много и 

различни неща, но всички тези неща имат за 
цел да създават хармония и ред в нашето 
ежедневие. Те всички са като спиците на едно 
колело. Спиците нямат нищо което да ги прави 
еднакви. Те всяка от тях дърпа своята част от 
външния и вътрешен кръг по свой си начин. 
Християнството ти коя от тези спици е? Мислиш 
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ли че Исус иска да е една от многото спици в 
колелото на твоя живот? Исус би желал да е 
главината в колелото на твоя живот.  

А знаете ли че и от много „служение”, 
може да не остане време за истинско 
общение( с Бога)? Пастири и служители в 
църква, може до толкова да се отдадат на 
различни служби в църквата, че да забравят 
изобщо за нуждата от лична връзка с Бога.  

Знаеш ли каква е главната цел в твоя 
живот? Да, онази на която си се посветил!? Кой, 
или какво стои в центъра на живота ти? 
Семейство, деца, кариера, проект, успех, или 
нямаш никакво посвещение и живота ти е 
преминаване на дните в очакване на 
следващия!?  

Можеш ли да се постараеш, всичко в твоя 
живот да бъде в светлината вярата ти, 
подчинено на Бога и фокусирано върху Христос. 
Какво означава това? Това означава, че всичко 
което вършиш от понеделник до събота е 
мотивирано и осъществено с Христос в 
центъра! 

Ако не можеш да откриеш своето 
посвещение, моли се и Бог ще ти покаже. 

 

(СЛ 8) В) Определи посоката! „…забравям 

задното…”  
(СЛ 9) Чували ли сте, че названието на Януари 
идва от бог Янус, бог с две лица-едното сочи 
напред, а другото назад. През този месец, 
повечето хора служат на този бог. От една 
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страна те гледат напред, а от друга назад и така 
се мъчат да свържат двете години, отминалата 
и новата.  

Не е редно за нас да живеем с миналото. 
Миналото е минало и погледа ни трябва да е 
отправен само напред. Не можеш по никакъв 
начин да върнеш лентата назад. Независимо 
дали го разбираш или не, дали го приемаш или 
не, дали го харесваш или не. Знай и приеми че 
миналото е невъзвратимо, а бъдещето разчита 
на теб.  

Най-трудни за възприемане и примиряване 
са тежките и болезнени преживявания. Тук е 
пълно с хора които таят точно такива моменти в 
душите си: загуба на близки, големи финансови 
сривове, здравословни проблеми и ред други. 

Ап.Павел казва: 
(СЛ 10)  Филип. 3:13  … като забравям задното и се 
простирам към предното,  

Забравям старото преживяване и се 
насочвам напред! 

Забравям миналата загуба се насочвам 
напред! 

Забравям извършения грях, изповядвам, 
искам прошка  и се простирам напред! 

Забравям старата обида, прощавам и 
продължавам напред! 

Забравям миналото поражение, и 
продължавам напред!  
(СЛ 11) ПР. Казват за най-успешния президент 
на Америка Ейбрахам Линкълн, че е бил голям 
„карък”/коцузлия. Като започнеш от 1830, та до 
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1860год, когато е избран за Президент, той е 
бил провалящ се в живота боец.  

Пасторе, не е лесно да забравиш! Ами аз 
искам да забравя, но миналото ми напомня за 
себе си всеки ден, всеки месец, всяка година! 
Мога ли да забравя … детето си, съпруга си, 
заема си, грешката си. Ако само тогава бях там! 
Ако само тогава не бях постъпил така, а по друг 
начин! Аз съм виновен, виновна! Не мога да си 
простя! Защо? 

Слушай! Остави Бог да бъде Бог в живота 
ти! Той иска ти да можеш да Му се доверяваш 
както в лесните и преодолими неща, така и в 
трудните и неприемливи събития. Два стиха са 
много полезни за такива моменти: 
Пса. 55:22  Възложи на Господа това, което ти е изложил и 

Той ще те подпре; Никога не ще допусне да се 
поклати праведният.  

и 
Римл. 8:28  Но знаем, че всичко съдейства за добро на 

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

Разбира се ние не можем да забравим, 
няма магическа гумичка с която да самоизтрием 
паметта си, за да продължим живота, все едно 
нищо не е станало. Някой може да ми се ядоса 
и с право да каже: Ти никога не си преживявал 
онова което съдбата е отредила аз да 
преживея!!! Добре, съгласен съм с теб, макар и 
на мен да не са ми били спестени определени 
преживявания. 

  Нека ти предложа нещо друго: ако в 
скръбта си, съжалението си, в осъждането си и 
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в болката си , вместо да се мъчиш да приспиш 
чувствата на вина, скръб и болка, ти повярваш 
на Божийте обещания и всеки път, когато те се 
събудят в теб, за да те изтезават, ти веднага ги 
отнесеш при Кръста , при Бога, ще видиш как 
във времето, Той ще вземе връх. Когато нощем 
кошмарите те събудят, вместо „ОХ” извикай 
„Боже помогни!” Ще видиш, че Бог знае как да 
борави с такива сърца като твоето и моето. И аз 
съм допускал грешки, които са искали да ме 
държат роб, но Бог ми е помогнал да ги 
преодолея и простя.  

Не давай на миналото да контролира 
бъдещето ти! Сам вероятно не можеш да го 
направиш, но ако се облегнеш на Бога, Той ще 
ти докаже, че е Бог!  

 

Г) Натисни педала, до метала! 

„…впускам се…”- решителност 
Давид казва следното: 

Пса.5:9  Като посещаваш земята и я напояваш Ти я 
преобогатяваш; Ръката Божия като е пълна с вода. Ти 
промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил 
земята:  65:10  Като напояваш нейните бразди 
Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на 
дъжда Благославяш поникналото от нея;  65:11  Върху 
годината на благостта Си туряш венец, И от следите 
Ти капе тлъстина;  65:12  Пасбищата на пустинята капят 
от изобилията си, И хълмовете се опасват с радост;  65:13  
Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с 
жито; Възклицават, още и пеят.  

В началото на 2019г. прецени добре и виж, 
къде са били приоритетите в живота ти? Къде 
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си хвърлял усилия, нерви, средства? След това 
погледни нагоре и със смирение кажи:  

Боже, аз планирам, а Ти разрешаваш! Аз 
искам, Ти осъществяваш! Аз бързам, Ти 
държиш времето! Аз се напрягам, а Ти казваш: 
Да бъде! Да бъде слава на Името Ти!Помогни 
ми защото разчитам не на себе си, а на Теб! 

Знаете ли? Възможно е тези думи да звучат 
чуждо, за някои от вас! Защо ли? Защото не 
всеки е научил урока да разчита на Бога. Това е 
урок, който се учи дълго. За онези от вас, които 
дълго са били учени от невярващи родители, да 
разчитате само на себе си, това може да е 
труден урок и да отнема години. Затова ви 
призовавам, ако това да разчитате изцяло на 
Бога, ви звучи странно, днес да поискате от 
Бога, да ви научи! Искам също да ви 
предупредя, това може да ви доведе до дъното.  
(СЛ 16)Пр. Йона, се научи да разчита на Бога, 
от дъното на океана и водорасли около врата 
му. 

И за да не стигате до дъното, ви предлагам, 
да си отворите очите и да наблюдавате 
внимателно какво прави Бог с вас. Питайте, 
търсете съвет, търсете опита, общувайте с 
вярващите. Не страдайте мълчаливо. Опита е 
за да ни предпазва от крайности! 

Казвам ви това, защото живеем във време 
на оцеляване! Време в което за да оцелееш, 
живота изстисква всичко от теб. В такова време, 
човек е принуждаван, често да прави 
компромиси със вяра и Бог. Такива компромиси, 
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приспиват вярата. Вярващите не успяват с 
компромиси, а с упование във Всемогъщия Бог, 
Който действа и се прославя в живота и 
семействата и бизнеса на Своите деца. И ако ти 
правиш компромиси, за да оцелееш, тогава от 
началото на тази година запомни да оправяш 
взаимоотношенията си с Онзи от Когото 
очакваш помощ и успех.  

Ап.Павел ни учи не решителност. Той се 
бореше за победа. Той искаше най-доброто! 
Той бягаше за награда! Той постигна високи 
резултати в служението си! По-високи от онези 
които бяха с Исус.  

Не всеки от нас е служител в Божието 
царство в буквалния смисъл на думата, но веси 
от нас трябва да е Служител на Царството 
Божие, там където работи и всеки ден. Ако не 
си такъв, тогава какъв си? Вярващ под 
прикритие!? Неделен Вярващ!? Пенсиониран 
Вярващ? Нелегален Вярващ!?  

За да си с Христос, се изисква 
решителност! Непоколебимост! Може да не 
правиш Скок, но трябва да правиш Стъпки, на 
решителност, за да може да се радваш на чист 
бизнес и изправни взаимоотношения с Бога. За 
да можеш да гледаш смело напред и да не 
разчиташ на миналото, а да гледаш смело и с 
очакване в бъдещето.  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Аз не зная какви са твоите 
взаимоотношения с Бог, но днес сме в 
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първата неделя на 2019- Ден за Господа. 
Защо не направиш един договор с Бога? 
Договор за сътрудничество и взаимна 
помощ. Да, взаимна помощ!  Кажи тогава в 
смирена молитва :  
(СЛ 17)Боже, аз искам да върша всеки ден 
работа за Теб! Моля Те, Ти върши работа 
за мен! Бъди ми Съдружник и Съветник! 
Изчисти миналото ми и ми подири 
бъдещето! Аз не съм съвършен, но искам 
да преследвам съвършенство с Теб и за 
Теб! Искам да Те прославя навсякъде 
където ме пратиш!  

АМИН! 


