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1. УВОД- 

Миналата неделя, говорихме за Новата 
песен на Ангелския хор. Те трябваше да 
изнесат концерт на едни прости овчари 
в полето. Концерт в който те пееха нова 
песен. Спомняте ли си? Онези от вас 
които не са слушали тази проповед, 
могат да я чуят или изтеглят от сайта на 
Църквата ни: 
(СЛ 2) 
www.church-varna.com  
Песента в която ангелите пееха: 
Слава на Бога във Висините. 
Ние казахме, че тази Божия Слава 
имаше различни лица, точно както и 
Бог се представя на човеците в три 
лица. Ние виждаме в Стария Завет, 
един славен, но страшен Бог. бог пред 
когото треперят всички живи същества-
небесни и земни.  В Новия Завет, ние 
виждаме славата на Бога представена 
чрез  Исус Христос, като Слава всред 
нас хората. Слава, чрез която Бог се 
приближава до творенията Си, за да им 
покаже любовта и нежността си. Слава 
изявена чрез изцеления, чрез думи на 
мъдрост и познание, чрез дела на 
жертва и прощение.  И в днешни дни, 
ние виждаме Славата на Бога изявена 
чрез Святия Дух, във нас, хората 
приели Бога, чрез вяра в делото на 
жертвата на Исус.  

http://www.church-varna.com/
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес желанието ми е да видим още нещо 
важно за нас в песента на Ангелите. Какво е то?  

(СЛ 3) 
Слава на Бога в небесата и на Земята мир, 

между човеците…! 
Чухте ли песента на ангелите. Тя ни носи 

безценна информация. На Земята Мир! 
(СЛ 4) 
Когато ние хората говорим за мир, ние 

веднага си представяме картините на войните. 
Рядко минава поколение без да изживее малко 
или много ужасите на тази човешка проява на 
безумие.  Историците са установили, че за 
последните 4000 години, само 268 са били 
мирни. Те още са изчислили, че някъде около 
9.4 милиарда хора са умрели в резултат на 
войни, а още един милиард са умрели от глад, 
болести и мизерия които войните обикновено са 
предизвиквали.  Само в последните три века в 
Европа са избухнали 286 войни. Няма нужда да 
се напрягаме много за да си спомним, войната в 
бивша Югославия. Какво да кажем за 
настоящите терористични актове, които са също 
един вид война между Исляма и Християнския 
свят.  

Аз мисля, че моето поколение е едно от 
най-привилигированите, да живее без да носи 
спомена на войната.  

Пр.Моят баща, ми е разказвал, как като 
дете, са имали козичка и той я е пасял някъде 
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на открито място, когато съюзническите 
самолети са минали над него на път за София, 
за да бомбардират столицата, защото България 
е била съюзна на немците страна във 2-рата 
Световна Война. Когато минавали над него, 
започнали да стрелят и той вместо да се скрие, 
скочил върху козичката, за да я покрие с тялото 
си. Той бил предупреден, че понеже козичката 
била бяла, може лесно да се види от самолет и 
да я убият. И ми е казвал, че ако при други 
условия скочи върху животното, то никога ни би 
стояло спокойно, но сега животното не 
мръднало докато самолетите преминали.   

Идвайки на земята Исус идва от една 
страна да изяви Божията Слава, но от друга 
страна, за да донесе мир от небето за човеците, 
които са откъснати и в конфликт с Бога, заради 
греха и неправдата, които управляват умовете и 
сърцата им.  

Исус донесе мир за човечеството, но 
хората не разпознават този мир. Той е чужд за 
тях и те дори вярващи в Христос – 
миротвореца, успяват да превърнат вярата си 
във войни. Един от най-показателните примери 
на това как рождението на Христос и „бога на 
войната” за момент си правят жест на бойното 
поле. Рождество винаги е било време когато 
хората са подсещани да забравят враждите и 
да са добри един към друг. Ето една 
незабравима история: 

(СЛ 5) 
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Пр. Декември е 1914г. На световната сцена 
се разиграва драмата на Първата Световна 
война. Започнала от един атентат в Сараево, тя 
се превръща в едно от най-кървавите събития в 
човешката история, погубило 15 милиона души. 
Това което става обаче е уникално. Войната се 
водила в повечето случаи от окопи. Двуметрови 
улеи, изкопани в земята от които на всеки 
няколко митра се издига перископ, чрез който 
да се наблюдават вражеските окопи. Денят е 24 
и е Бъдни вечер. Навечерието на първото 
Рождество от първата година на войната. От 
едната страна са окопите на Англичаните, а от 
другата на Германците и Белгийците. От 
германските окопи със залеза започват да се 
палят свещи и изведнъж от окопите се запяват 
Коледни песни. Чува се песента Тиха нощ, 
която е на немски език в оригинала си. 
Англичаните не издържат и те запяват своите 
Рождествени пасни. Някои от войниците 
започват да пожелават на враговете си 
”Честито Рождество Христово!”. Някой пък 
поканил враговете си да дойдат в техния окоп, 
за да се почерпят. Хвърляли си подаръци и 
накрая някои се осмелили да излязат и 
войниците, които преди час време се дебнели 
за да се убиват, сега … решили да погребат 
разлагащите се тела на жертвите и това било 
извършено, като жертвите били погребани на 
общо погребение, а над гробовете им бил 
прочетен Псалом 23 на Английски и Немски. 
След тази тъжна част, и под светлините на 
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огньовете, двете враждуващи страни 
сформирали два футболни отбора и изиграли 
един ожесточен футболен мач, завършил с 
резултат 3 на 2 за германците. Тези приятни 
събития завършили със зората на 25 Декември. 
Войната продължила.   

Дали Ангелите в онази първа Рожествена 
нощ, пяха за такъв мир? Дали те пожелаха на 
хората да сложат оръжията настрана и да 
започнат да живеят без вражди и убийства? Да, 
те със сигурност са искали и такъв мир, но за 
такъв мир беше тяхната вест. Те носеха един 
вечен мир.  

Когато четем в Стария Завет, че Бог говори 
за мир, Той винаги има предвид мир с народа 
на Израил. Сега обаче, Бог сключваше нов 
мирен договор със целия свят. Бог пращаше 
мир, на хората със Себе Си. Независимо с 
какви оръжия се бият помежду си. Независимо 
колко пари влагат за да постигнат най-
съвременни начини на унищожение!  

(СЛ 6) 
Бог идва в Исус с мирен договор в ръката! 

Мир между Него и грешните човеци. Защо мир 
ли? Защото греха е най-противното нещо, което 
Бог мрази. Това обаче, което става е, че това 
противно на Бога нещо – греха, се е загнездило  
и живее в хората. Нещо повече, хората го 
харесват и вършат. Тогава Бог е поставен в 
неизгодна позиция. Той мрази  и е осъдил 
нещо(греха), което е в онези които безкрайно 
обича(хората)! Божието желание е да прогони 
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или обезвреди греха в хората, за да може да ги 
има за Себе Си отново. Това няма как да стане, 
с греха в нас. Дори един единствен грях, прави 
нашето съвместно съществуване с  Бога , 
НЕВЪЗМОЖНО! Какво да прави тогава Бог? 
ТРИ опции! 

1-Да ни зареже и остави в плен на греха! 
2-Да ни превърне в безволни същества 

които не могат да грешат 
3-Да изработи начин за нас да може всеки 

лично да реши, дали иска да бъде Дете на Бога 
или дете на Сатана.  

 
Първата опция не е в стила на Бога-да 

направи нещо и да го захвърли като 
неработещо. Това е в противоречие с Неговата 
възможност да излиза от всеки казус! 

Втората опция също не е в Негов стил, 
защото Той е Бог на доброволието. Ние добре 
знаем, че когато нещо се прави на сила, в него 
не се влага сърце то не е съвършенно. Когато 
нещо се прави от сърце, тогава то е направено 
с любов и сърце и тогава е много по-добре. 
Пр.Имам майстор в къщи. Той работи за 
заплатата си. Аз искам когато той прави 
ремонта, да го прави по най-добрия начин, 
защото това е за мен. Той обаче, иска да си 
вземе парите и да свършва, защото има и други 
работи. Аз понякога не харесвам направеното и 
го карам да разваля и прави наново. За пример 
ще посоча, че когато аз си правя нещо в къщи, 
може да го направя и разваля няколко пъти, 
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защото искам да е направено по най-добрия 
начин.  

Словото много правилно говори за 
работата на синовете и на наемниците. 
Наемника гледа да свърши повече работа, за 
да получи повече пари. Сина гледа да свърши 
по-добре работата, защото я върши за своя 
полза и за домът си. Затова Бог не иска ние да 
се чувстваме насилени да Го обичаме и вършим 
Неговата воля. Затова Той не ни наема за 
работа за Него, а ни осиновява. Той не търси 
количеството, а качеството на нашата работа за 
Него.Вижте какво казва Йоан по темата: 

(СЛ 7) 
1Йоан 3:10  По това се разпознават Божиите чада и 

дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, 
нито оня, който не люби брата си.  

 Така достигаме до третата и най-добра 
опция, която избира и Бог за нас. Той ни 
осигурява избор: 

(СЛ 8) 
Йоан 1:12  А на ония, които Го приеха, даде(делегира) 

право(в оригинала: сила, привилегия,капацитет, 
компетентност, свобода, потенциал)  да станат Божии 
чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;  

Ето така се връщаме на основната ни тема: 
Рождението на Исус Христос, беше Божия 

подпис или поставянето на началото на мирен 
договор на Бог със хората, в който Той казва: 
Добре, вие не можете сами да достигнете 
святостта и чистотата които да ви въведат в 
Моята Слава, затова аз ви давам Нов 
Завет/Договор. Завет на мир. Завет в който Аз 
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ще се справя с греховете ви, а вие ще Ме 
обичате и ще вярвате в Мен. Исус пояснява: 

(СЛ 9) 
Йоан 12:44  А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, 

не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.  12:45  И 
който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.  

Този мир който Бог сключва с нас хората е 
уникален и широко-обхватен. Аз искам тази 
сутрин да видим три сфери в които той действа: 

(СЛ 10) 
А) Раждането на Исус донесе Мира на 

Бога предложен на всеки лично! 
Не, мира и спокойствието за което всички 

жадуваме, а мира на грешната ни човешка 
душа, с Праведния и Съвършен Бог, който 
осъжда греха, но оправдава грешника. Как 
става това последното? Бог осъди нашия грях, 
като го умъртви в лицето на Своя Син Исус 
Христос на кръста, а нас оправда чрез вярата 
която имаме в тази жертва на Христос. Още 
веднъж ще повторя думите на Исус: 

 Йоан 12:44  А Исус извика и рече: Който вярва в 
Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.  
12:45  И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е 
пратил.  

Виждате ли как действа Божия механизъм? 
Когато аз гледам на Исус и вярвам в Исус, аз 
гледам и вярвам на Бога. 

Римл. 5:1  И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с 
Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;  5:2  посредством 
Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, 
в която стоим, и се радваме поради надеждата за 
Божията слава. 

Когато ние гледаме и вярваме в Бога, чрез 
Исус, тогава Бог ни дава незаслужената милост 
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да имаме тази сигурност и радост, че ще видим 
Божията Слава. 

(СЛ 11) 
Колосяни 1:19  Защото Отец благоволи да всели в 

Него съвършената пълнота,  1:20  и чрез Него да примири 
всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир 
чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.  

 
Ти гледаш ли на Исус със сигурност? Ти 

вярваш ли в Исус с радост и очакване.  
И вижте, когато ние имаме тази вечна и 

безсмъртна сигурност, тогава каквото и да 
става около нас тук на тази земя, то не е в 
състояние да ни обезпокои, защото нещата тук 
са временни и отминават, а вечното няма да 
премине и в Христос то ни е сигурно. Исус ни 
насърчава да не се безпокоим за храната или 
облеклото. Да не се безпокоим и ако ни 
преследват заради вярата. Апостол Павел 
отива и още по-нататък и обобщава: 

(СЛ 12) 
Филипяни 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във 

всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на 
Бога с благодарение;  

Да ,мира с Бога ни подсигурява, неговата 
грижа и закрила тук на земята, но по-важния 
мир е онзи който имаме и ни закриля от Божия 
справедлив гняв срещу греха все още действащ 
понякога в нас. Този мир е безценен, защото 
той ни подсигурява вечност в Божията слава, а 
не извън нея. Божия мир ни делегира сила и 
пълномощия на Божии деца.  

Наближава Рождество! Ти познаваш ли 
този мир с Бога? Неговия мир сключен с теб 
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лично? Ще оставил ли и това Рождество да 
отмине, а ти да продължиш да живееш в 
конфликт с Бога? Смири себе си и в молитва 
искай от Бога мир. Искай смело, независимо 
колко си грешен, защото в жертвата на Христос 
има прошка и за най-тежките ти грехове. Само 
повярвай и поискай от Бога прошка за всичките 
си беззакония и ще я получиш.   

Дела на Апостолите 17:30  Бог, прочее, без да държи 
бележка за времената на невежеството, сега заповядва на 
всички човеци навсякъде да се покаят,  

(СЛ 13) 
Б) Раждането на Христос донесе Мира на 

Бога за бъдещата Църква Христова 
Когато ние получим този Божествен мир, 

тогава ние сме кръстени със Святия Дух и се 
присъединяваме в Христовата църква. Тя е 
създадена и легитимирана от Исус, за да ни 
подсигури организъм в който ние като единици 
да се включим и да действаме в единство. 
Църквата е мястото където както въглените в 
жаравата, вярващите да горят и създават 
топлина около себе си. Бог е постановил Своя 
мир и с тази църква Христова, за да можем ние 
чрез нея да въздействаме в обществото в което 
живеем.  

Църквата Христова е организма, чрез който 
Бог действа за да може неговия мир, да влияе 
върху обществото и да може да се изпълни това 
което се молим в Господната молитва: 

Maтей 6:10  „…да дойде Твоето царство; да бъде Твоята 
воля, както на небето така и на земята; …” 
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 Когато вярващия е установил мира си с 
Бога, Той не е безразличен и към мира и 
благоденствието на обществото в което живее. 
Църквата може да е малко общество, но Тя не е 
без значение. Нашата църква има над 100 
новородени и кръстени хора, но в сряда имаме 
молитвена  среща в 18.00 на която идват около 
20 човека, за да се молим. На тези събирания 
ние се молим за града и за нацията си. Молим 
се и вярваме и виждаме, че Всемогъщия Бог 
чува и действа според нашите молитви. Ние 
като църква сме едно динамо на нашето 
общество, чрез силата Божия действаща чрез 
нашите молитви.  

Днес църквата е много обезличена, 
благодарение на своите водачи и старейшини. 
Въпреки това тя има Бог, Който е начело и е 
безпогрешен. Затова ти не можеш да казваш, че 
си Християнин и живееш в мир с Бога, а си 
извън Църквата и не живееш в Тялото 
Христово- в Организма на Бог в обществото.  

В тези празнични дни, аз те каня да отидеш 
на църква. Отиди, не за да обърнеш внимание 
на греховете на хората там, а за да видиш 
смисъла на Църквата, защото Тя е мястото 
където Бог се прославя по един или друг начин: 

Eфесяни 3:21  на Него да бъде слава в църквата и в 
Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.  

 
(СЛ 14) 
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В) Раждането на Христос донесе 
предложение за Божия Мир към всичките 
човеци 

Лука 12:51  Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на 
земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла.  12:52  Защото 
отсега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, 
трима против двама и двама против трима.  12:53  Ще се 
разделят баща против син и син против баща; майка против 
дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си и 
снаха против свекърва си.  

Какво стана? Христос – носещия мир, тук 
говори за една явна война. Война на 
разделение. Война между хората и между 
роднините.  

Аз мисля, че това е било и остава истина до 
днес. Виждам го пред очите си често. Родители 
чиято вяра в Христос не е приета от децата и в 
дома има напрежения и конфликти. Деца, които 
са повярвали в Христос, а родителите им са по-
неспокойни, отколкото ако децата им бяха 
алкохолици или зависими от дрога. Чувал съм 
често коментарите на загрижени дори ужасени 
родители: Ами той/ тя чете прекалено много 
Библията!!! Спря да ходи на дискотека!!! Не 
пие, спря да пуши!!! Ужас! 

Бих казал на такива родители: Събудете си 
и започнете и вие да четете Библията! Тя ще ви 
покаже пътя на примиряване с Бога! 

Ако някой в семейството ви е вярващ, а вие 
не сте! Ако ходи на църква, чете Библия и е 
различен от тълпата, тогава най-прекия път за 
да настъпи мир в дома е да отидете в църквата 
където той/тя ходи, да прочетете Библията, 
която той/тя чете и да разобличите Христос в 
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когото той/тя вярва, като откриете измама или 
груба намеса на Бог в живота на хората, с която 
Той отнема свободата им или правото им да са 
щастливи. И ако не успеете в това, тогава да се 
съгласите с Христос и да се присъедините към 
другите вярващи. Това ще донесе мир в домът 
ви. 

(СЛ 15)  
 
Псалм 119:165  Много мир имат ония, които обичат Твоя 

закон, И за тях няма спънки та да се препъват.  

Истинските вярващи в Христос винаги са 
били борци за мир в обществото. Исус ги 
насърчава: 

Maтей 5:9  Блажени миротворците, защото те ще се 
нарекат Божии чада.  

Ние живеем в един размирен свят. Свят на 
войни и конфликти. И това сякаш не намалява, 
а се увеличава. 

Христос не насърчи никого към агресия. 
Апостолите също поучаваха мир. Църквата 
също е призвана да насърчава мира и да 
съдейства на мира: 

(СЛ 16) 
 1Петрово 3:10  Защото, "Който желае да обича 

живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И 
устните си от лъжливо говорене;  3:11  Нека се отклонява от 
зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми 
към него.  

Словото се обръща към вярващите с 
препоръката:  

Евреи 12:14  Търсете мир с всички и онова 
освещение, без което никой няма да види Господа.  

Никой който не познава истинския мир, не 
може да съдейства за мир във света. Само 
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позналите мир, могат да постигнат мир. Затова 
можем да посъветваме управляващите, да 
потърсят съвети от Библията и Църквата за да 
се запазят мира и благоденствието в страната 
ни. Божията сила и мъдрост, могат да пазят 
народа ни далеч от военни действия. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ангелите пяха за Божия мир между човеците! 
Ние сме най-облагодетелстваните поколения 
в човешката история. Тези които живеем във 
времето след Рождество. Времето на 
Божието примирение със хората и 
осигурената победа над греха. Исус каза 
нещо много важно:  
 
Йоан 14:27  Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви 
давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, 
нито да се бои.  

Ако хората са в мир със Бога, резултата от 
това ще е и мир между народите и между 
човеците. Уви ние сме още далеко от 
времето на мира, но това не трябва да ни 
отчайва. Нека всеки нов конфликт –между 
личности, между етноси, между религии, 
между нации, да е нов стимул за всички 
вярващи, да се молим за мир. Хората да 
приемат Божия мир предложен им в Исус, за 
да може и мира между хората да е по-
успешен и дълготраен. Само Божия мир е в 
състояние да спре революцията-меч срещу 
меч, между хората. Само този мир , може да 
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ги поведе в еволюционен възход-рамо до 
рамо.  
В тези празнични дни , аз искам чрез думите 
на Апостол Павел да ви напомня: 
 
Римляни 14:17  Защото Божието царство не е ядене и 
пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.  

(СЛ 18) 
Молитва(всички):  
Боже на Мира, молим помилвай и спаси 
народа Български и нека Твоята покана за 
Божествен Мир да достигне до сърцата на 
всички хора живеещи в България, в 
Европа и по света. Нека песента на 
Ангелите да разбуди заспалите в тези дни 
и хиляди да потърсят и получат Мир с 
Теб.  
Нека милиарди по света да познаят Твоя 
мир! Нека Твоят мир да озари и сърцата 
на онези които търсят смъртта на 
невинни. Нека Твоят мир да просвети 
умовете на войнолюбците! Боже нека мир 
да има по света!  
АМИН  
 


