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1. УВОД- 
С невлизането на света в 21 век, ние 

всички навлезнахме във времето на 
нарастващата нестабилност.  

Живота на пръв поглед става пълен с 
динамика и сякаш много интересни събития 
стават около нас, но в действителност ние все 
повече не се чувстваме сигурни. 

Бизнеса се е впуснал в трупане на пари за 
сметка на клиентите. Ние ядем, пием, 
обличаме, дишаме, и ползваме все по опасни 
продукти произведени от фирми, за които 
печалбата е над безопасността и сигурността.  

Криминалния контингент става все по-
нагъл и безскрупулен спрямо жертвите си, а 
органите на сигурността все по-несигурни. 
Много от Методите на измами са сякаш легални 
и неподлежащи на съд и наказание. 

Органите на финансова стабилност и 
сигурност стават лъжливи и опасни за наивния , 
неразбиращ  и нищо неподозиращ клиент. 
Живота става сложен и слабия става лесна 
плячка на силния- законите стават все повече 
действащи на принципа не дивата природа. 

Цивилизацията се извращава и 
ненормалното до вчера, днес е водещо и дори 
управляващо. Морал и етика са манипулирани 
от платени моралисти и психолози, които ни 
увещават, че черното може да бъде видяно и 
като бяло, а мрака е нормално условие за 
живот. Убеждават ни, че да навредиш на 
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другия, не е лошо, стига да ти носи удоволствие 
и да ти е забавно.  

Пожелаваме си „Честита Нова Година“ по 
традиция, не защото вярваме, че ще е такава.  

Вярвам, че всички тези новини, не са 
новини за нас вярващите. Божия народ е готов 
и знае, към какво върви света. Ние знаем, че 
Словото ни предупреждава: 
1Сол._5:3  Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги 
постигне внезапно погубление, като болките на непразна 
жена, и никак няма да избягнат.  

Да Словото ни открива: 
2Тим. 3:1  А това да знаеш, че в последните времена ще 

настанат усилни времена.  3:2  Защото човеците ще бъдат 
себелюбиви, сребрелюбиви, надменни, 
горделиви, хулители, непокорни на родителите, 
неблагодарни, нечестиви,  3:3  без семейна обич, 
непримирими, клеветници, невъздържани, 
свирепи, неприятели на доброто,  3:4  предатели, 
буйни, надути, повече сластолюбиви, а не 
боголюбиви,  3:5  имащи вид на благочестие, но 
отречени от силата му; също от такива страни.  

Но редом с предупрежденията, Словото 
ни казва: 

„Не бой се!“ Бог повтаря този израв 
Словото си 365 път. За всеки ден в годината 
има по едно „Не бой се“. 

Изглежда Апостол Павел е разбрал тази 
истина и затова той свидетелствува за себе си, 
но с това ни учи и нас:  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В прочетения текст Ап.Павел ни казва, че е 
научил нещо много важно в живота си. 
Миналата неделя говорихме за неговата 
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увереност, че няма невъзможни неща, щом 
имаш на своя страна Всемогъщия Бог. Този Бог, 
Който може да ни подкрепява в живота, ни дава 
реални възможности като насочва нашите: 

Цели, Посоката и Действията ни така, че да 
постигаме реални резултати. 

Тази седмица ще ползваме същия текст, но 
първата му част, за да видим как във време на 
недоволство и несигурност вярващия може да 
бъде напълно доволен  и съответно –спокоен. 

Ще започна с едно определение за 
ДОВОЛСТВО: 

Доволството е увереността че имам 
всичко от което се нуждая в настоящия 
момент. Доволството е и сигурност, че Бог 
ще ми даде всичко от което бих имал нужда.  

 Ние знаем тази истина понеже тя ни е 
потвърдена многократно в Словото. Въпреки 
това, ние живеем с тенденцията да забравяме 
обещанието и да губим сигурността –
респективно губим доволството.  

Нека да позволим на Апостола да ни научи 
няколко принципа на доволство: 

 
А) Доволството не се появява, то се учи 

във времето и с настойчивост.  
Павел казва :  
„…научих се да съм доволен…“ 
Този навик- доволството , той е придобил 

след време на усилия и воля. Защо? Не 
можеше ли да го поиска от Бога и Бог да му го 
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имплантира в ума. Може, но тогава се губи 
нещо много важно. 

Майките знаят какво е това. Когато бебето 
се роди, майката е тази която му дава 
спокойствие и комфорт. Раждането на детето , 
един голям стрес за него. То не разбира точно 
какво е станало, но промяната е достатъчна за 
да го стресира.  

Когато бях в Холандия, гледах как къпят 
наскоро родено бебе. Сложиха го в една висока 
кофа. Направи ми впечатление, че когато то 
усети водата, то сви и кръстоса крачетата си 
пред стомахчето си. Когато го потопиха, то 
сложи ръчички пред  гърдите си и доволно  
стоеше така в топлата вода. Родителите ми 
обясниха, че то обича това, защото така е 
стояло в утробата на майка си и това за него е 
естествено. Другото място където детето си 
почива и се успокоява  са гърдите на майка му. 
Там то чувства онази също така естествена за 
него топлина, а също чува ударите на 
майчиното сърце. Това му дава увереност и 
спокойствие. Освен от храна бебето се нуждае 
от тази сигурност. Но за да порасне и да 
придобие независимост, то трябва да бъде 
отбито и да започнат да го къпят под души със 
сапун. Майките знаят , колко тежки са тези 
моменти на промяна, за децата. Те плачат, те 
не искат, те протестират. Защо? Защото на тях 
им е отнето, нещо без което те са мислили, че 
не могат.  
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Така е и с нас вярващите. Ние имаме неща 
с които свикваме и мислим, че без тях не 
можем. Мислим, че дадени придобивки са 
нещото което ни прави щастливи. Ако някой ни 
ги отнеме, в това ние виждаме израз на нашето 
нещастие.   

Тази година ние трябва да си поставим 
задачата, да спрем да се оплакваме. Това 
трябва ние да го трeнираме в себе си. Това е 
въпрос на научаване. Придобиване на нов 
навик: НАВИКА ДА НЕ РОПТАЯ! 

Пр. За гривната която цели да ни научи да 
не се оплакваме. Всеки път когато се оплачем, 
трябва да я преместим на другата ръка. Успели 
сме да се освободим, ако можем да издържим 
21 дена без да я местим.  

Тренировките за възпитаване на доволство 
у нас ще ни бъдат само от полза, защото иначе 
ние ставаме жертва на съвремието, което ни 
превръща в консумиращи материалисти, които 
виждат смисъл в живота, само ако желанията 
им са задоволени. Материализма е новия идол 
и е много опасен, защото трудно се 
идентифицира. Ние ставаме зависими от 
предмети и живота ни се осмисля, от тяхното 
присъствие или отсъствие. Истината е че не 
предметите са идола за идолопоклонника от 21 
век, а самия той/тя е идола. 

Пр. По времето на Сократ живял Алкивиад- 
известен Атински политик, оратор и 
общественик . Веднъж хората попитали Сократ: 
Защо Алкивиад при своите пътувания е винаги 
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недоволен. Защото –отг.Сократ – при тези свои 
пътувания, той винаги взима само себе си. 

Това е рецептата за хронично недоволство- 
да взимаш себе си, а не Исус в живота си.  

Така идваме до втория принцип към който 
ни води Павел: 

 
Б) Щастието зависи от условията, 

задоволството идва от сигурността ми в 
Бога.  

Стих 12 казва: 
Филипяни 4:12  Зная и в оскъдност да живея, зная и в 

изобилие да живея; във всяко нещо и във всички 
обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да 
съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.  

Защо Павел говори за тайна? Задавам си 
този въпрос, защото ние всички добре знаем, че 
нито беднотията, нито богатството са в 
състояние да направят човека щастлив. 

Пр.Един Американски Олимпийски 
състезател спечелил златен медал. Скоро след 
медала, той започнал да си върши каквото иска. 
Друг състезател, наблюдавайки го и не можейки 
да си обясни, поведението на медалиста, го 
попитал, защо прави така. Вместо да се стреми 
към втори медал, за да си създаде име, той 
съзнателно руши изграденото. Отговора бил 
следния: 

Мислех, че за да съм щастлив , трябва да 
побеждавам, но разбрах, че нещастния без 
медал, остава нещастен и с медал.  

Всички знаем и сме чували, за това, че най-
богатите хора на света, са едни от най-
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нещастните. Въпреки това всеки си мисли: Ти 
ми дай богатството, пък тогава ще видим.  

Човек лесно може да мине, от бедност в 
богатство и отново в бедност. Живота обича да 
си играе с нас по такъв начин. Бедността 
отдалечава от Бога, но богатството има същия 
ефект и то по-успешно.  

Затова Павел говори за ТАЙНА. Защото 
попадането от едното в другото състояние, 
няма да ти помогне да разбереш истината, че 
щастието ти не е производна на имотното ти 
притежание. Щастието на човека, зависи от 
това дали умее да е доволен, независимо от 
обстоятелствата. 

Ние можем да влезнем в много църкви и да 
започнем да броим недоволните хора в тях. За 
съжаление, в някои църкви, броя на 
недоволните надминава броя на доволните. 
Много от недоволните, ако ги попиташ, ще ти се 
разсърдят и ще са недоволни, че ги определяш 
като недоволни. Ние всички добре знаем, че 
вярващия трябва да бъде доволен, но не го 
умеем, защото не се упражняваме.   

 
На това място ще трябва да спра , защото 

темата продължава, а времето няма да 
достигне.  

Достигаме до най-интересната част- как да 
постигнем доволство, но аз не искам да 
пропуснем важни неща, защото сме уморени, 
затова ще продължа следващата неделя.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Можем ли в началото на тази година да си 
поставим задачата да се научим да не се 
оплакваме, мърморим, недоволстваме. 
Това ще е процес, и за някои през 2014 
може да бъде поставено само началото. 
Но дори да така, пак ще е добър успех, 
защото това начало ще ни помогне да 
започнем да виждаме по –ясно . Какво? 
Пр. Онзи ден когато Даниел отиваше в 
София за да пътува, ми се обади от 
центъра- Ал.Невски и ме пита, дали 
Паметника „Левски“ е наблизо. Аз отворих 
Гугъл на компютъра си и …видях, че е 
близо. Реших да видя колко близо е. 
Затова приближих и Гугъл ми дава 
възможност да видя картина, така сякаш 
съм на място и мога да се движа от 
Невски до Левски. Но движението става 
бърже и може лесно да отидеш там където 
не искаш. И аз се изгубих. Когато се 
изгубиш в този лабиринт, когато не 
познаваш улиците, когато не си бил там, е 
невъзможно да се оправиш и да се 
върнеш в изходна точка. Какво да 
направиш тогава? 
Казва се „зуум аут“!  
Казано на наш език, да се дръпнеш за да 
видиш къде си но в голямата карта. 
Така трябва да действа и християнина. 
Когато нещата станат сложни и 
объркващи, просто си напомни: дръпни се 
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и погледни отгоре. Застани така все едно 
ти не можеш нищо да направиш и се 
отпусни в ръцете на Този Който знае и 
може. Тогава ще можеш да мислиш трезво 
и да не превръщаш момента в трагедията 
на живота ти. 
Зуум аут! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


