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1. УВОД- 

Миналата неделя мислихме върху 
темата за ... „просветената и проницателна 
любов” 

Проницателната любов е онази, която 
обича не за своя изгода, а за да съдейства 
на Божия план и да помагне на трудните и 
опаки хора да познаят Божията „агапе-
любов” 

Просветената любов е онази която знае 
какви са ползите от любовта: 

-наясно е с Божията бащинска 
благосклонност 

-знае, че любовта изпълнява закона 
-разбира, че с любовта могат да бъдат 

полезни, приети и признати от другите 
-осъзнава, че любовта води към святост 

и безгрешност. 
Ако започнем да тренираме умът и 

сърцето си да обичаме, тогава в края на тази 
година ще можем да отчетем добър духовен 
напредък. В края на 2016, ще установим, че 
сме направили солидни крачки към 
усвояване на Христовия образ. Обичай 
въпреки обстоятелствата и въпреки 
характера на хората. Повтаряй си: Боже 
научи ме да обичам и с любов да живея! 

Това ни учи, ап.Павел в първата глава на 
Посланието си към Филипяните. Църквата 
във Филипи е първата църква, която Павел 
основава в Европа и като такава, тя е 
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специална. Той се радва с нейните успехи и 
се моли тези успехи да не спират.  

Днес с Божията помащ искам да 
разгледаме още нещо което откриваме в 
това послание. Както вече разбрахте, обекта 
на нашето внимание този път се намира в 
последната 4-та глава на това същото 
Послание. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Аз искам да озаглавя тези размисли:  

„Целогодишна радост!” 

Павел започва тази финална глава с 
много мили, красиви прозвища спрямо 
вярващите от Филипи: 

„Възлюблени, многожелани, моя радост, 
мой венец(слава).” 

Той иска да покаже с тези прозвища 
чувствата си към тази хора. Те са явно на 
специално място в сърцето му. Той ги обича и 
затова желае най-доброто за тях. Какво може 
да е най-добро за обикновенния човек? 
Задаваме си този въпрос и всеки от нас си 
спомня пожеланията които получава на Нова 
Година: Да сме здрави, да сме успяващи, да 
сме задоволени, да сме радостни. Човешката 
представа за добри дни, е време на 
спокойствие, безветрие, мир, забавления, 
приятно време с добри и желани приятели 
около нас.  

Но всеки от нас добре знае, че такова 
време тук на земята, ако го има е кратко и 
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обикновенно след него идват трудни и бурни 
дни. Но Ап. Павел дава в тези девет стиха шест 
кратки препоръки, които можем да наречем 
„Християнско поведение” и те могат да ни бъдат 
полезни в началото на годината, за да очертаем 
за себе си една година в която настина да 
живеем спокоен и щастлив живот. 

И така нека видим и накратко помислим 
върху тези шест съвета на един мъдър и с богат 
житейски опит човек. 

 

1- Първи съвет: Стойте твърди-1 

стих 

Оригиналната дума се повтаря на различни 
места в Павловите послания и се взима от 
военния или спортния речници. Войник или 
спортист, който устоява въпреки  

-напора на обстоятелствата- за войника това 
може да са застрашаващи живота му 
обстоятелства. За спортиста може да се 
непосилно напрежение  

-слабостта на характера- за войника може да 
е страха, а за спортиста умората 

-условията – за войника може да са 
неудобствата и свръхнапрежението, и за 
спортиста същите условия 

Затова Павел съветва: Стойте твърди и дава 
в какво вярващите трябва да стоят твърди: 
1Кo 15:58  Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, и 
непоколебими(без да се колебаете) 
1Кo 16:13  Бдете, стойте твърдо във вярата си, 
Гал 5:1  Стойте, прочее, твърдо в свободата, 
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Eф 6:11  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да 
устоите(стоите твърдо) срещу хитростите на дявола.  

Еф. 6:13  Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да 
противостоите(стоите твърдо) в злия ден, и, като надвиете 
на всичко, да устоите(твърди във времето).  

Еф. 6:14  Стойте, прочее, препасани с истина през кръста 
си (не отстъпващи от истината) 

Фил. 1:27 ... да чуя за вас, че стоите твърдо в един 
дух(единството на вярващите) 

Кол 4:12  ... да стоите съвършенни и напълно уверени в 
всичко що е Божия воля.  

2Сол. 2:15  И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте 
преданията,...  

Защо Павел почти без изключение 
предупреждава вярващите в църквите в които 
работи, да бъдат твърди? Твърдостта е нужна, 
там където има съпротива. Павел набляга и 
заповядва твърдост в нещата в които неговия 
опит му показва, че Сатана успява най-много да 
спъне вярващите: 

-чрез неувереността/колебанието че 
вярвайки ти си на правия път. Че поставяйки 
живота си в ръцете на Един, Когото не виждаш, 
но знаеш, че е там, ти не грешиш  

-чрез   съмнението, че Бог е с теб във всеки 
момент на противоречивия ти и нелесен живот. 
Когато си добър и когато си лош. Когато си 
весел и когато си мрачен. Винаги Той е до теб. 

-чрез внушението, че лъжата е по-добра и 
по-изгодна от истината 

-чрез внушението, че твоята воля е по-
добрия избор за живота ти , от избора на 
Божията воля 
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-чрез лъжата, че новите и съвременните 
вярвания и религиозни практики са по-успешни 
от старите и древни Апостолски предания.  

С други думи Апостола казва на вярващите, 
стойте в утъпкания път и не се подлъгвайте по 
нови и учения и Дяволски съвети и лъжи. 
Апостолите колкото и древни, антични и стари 
да изглеждат са отъпкали правилния път. Всеки 
нов път, калкото и добър, логичен и 
философски обоснован да е, ... е плод на 
несъвършен и осакатен от греха човешки мозък. 
Колкото и съблазнително добър да изглежда, 
такъв път ще те заблуди и отдалечи от 
истината. Стойте твърди във  ВЯРАТА, 
ИСТИНАТА, СВОБОДАТА, ДУХА, БОЖИЯТА 
ВОЛЯ, УЧЕНИЕТО НА АПОСТОЛИТЕ.  

 

2- Втори съвет: Търсете Единство- 

2-3стих 

Павел споменава имената на две жени. Те 
са били явно силни фактори във църквата. Има 
ли църква където да няма такива жени? 
Проблема обаче, не е че те са силни, а че не 
работят в единство. Не работят в съгласие. 
Нямаме повече информация за конфликта или 
за жените, но това което Павел повдига като 
тема е ясно: единството. Не еднаквост, а 
единство. Когато в една църква има единство, 
тогава различията се допълват, а не 
противопоставят. Тогава силата им действа за 
да еволюира (израства и усъвершенства) 
църквата, а не за да  революира. Еволюцията е 
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градивна, а революцията е рушителна. 
Църковните войни най-често се повдигат от 
революционно настроени лидери.  

Пр. Помня в служението на Пастир 
Господинов имаше моменти когато църквата 
беше най-благословенна и умножаваща се, 
срещу него се вдигна друг авторитетен 
вярващ и поведе тиха революция с цел да 
заеме неговото място. Помня разговора на 
пастира с този вярващ. Той му каза: ти имаш 
предимства, които аз нямам. Но аз имам 
предимства които ти нямаш. Нека двамата 
да обединим сили и способности, и църквата 
ще бъде наистина благословена!  

Еволюция или революция!?  
Истината е, че дори когато хората грешат, 

Бог може да обърне грешките им в победи. Това 
обаче не оправдава грешките ни, защото те не 
спират Божия план, но го забавят. Те не спират 
Божия ход, но стават причина да се дават 
излишни жертви. 

Шест правила за здрави личностни отношения според 
един Християнски автор( Джъдсън Едуардс): 

1. Съгласявай се повече, Спори по-малко. 
2. Слушай повече, Говори по-малко 
3. Произвеждай повече, Парадирай по-малко. 
4. Изповядвай повече, Обвинявай по-малко. 
5. Смей се повече, Тормози по-малко 
6. Давай повече, Получавай по-малко 

Пр. Аз съм имал много горчив опит с 
непримирими авторитети. Проблема да 
работиш с такива, е че те не могат да приемат 
две неща: 
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-че твоето мнение може да е различно и все пак 
правилно 
-че тяхното може да е грешно 
Преди много години имах един разговор. Аз бях 
убеден, че подхода е грешен и спорех с автора 
му. Той беше неприклонен. Реших да оставя 
времето да разреши, кой е прав и кой не. 
Времето работеше в полза на моето 
предложение. И когато правдата беше 
очевидна, аз отидох и казах: видя ли? 
Отговора беше: Въпреки, че сега нещата 
показват, че ти си бил прав,  тогава когато 
спорехме, моето виждане беше правилното! 

Могат ли авторитети да работят заедно? 
Трудно е но аз вярвам и се моля Бог да пази 
църквата ни от революционни авторитети. Ето 
няколко съвета за съвместна работа: 

1- Прави разлика между убеждение и 
мнение- много хора смятат, че 
мнението им е закон, който не може да 
има алтернатива. 

2- Бъди готов да чакаш Бог да покаже, 
дали си прав или не, и ако Той покаже, 
че не си, бъди готов да поискаш 
прошка. Много хора смятат че искането 
на прошка е под достойнството им. 

3- Бъди кротък и не мисли, че несъгласния 
с теб , е непременно твой враг. 

4- Моли се да бъде онова, което е добро и 
правилно, а не това което ти одобряваш 

5- Разговаряй конструктивно с опонента си 
по спорната тема 
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 И когато говоря за конфликт между 
авторитети, аз нямам предвид, само конфликти 
между пастири или проповедници. Такива 
конфликти могат да се разразят и в хваление, и 
в неделно училище и в социална дейност, и 
между дякони и във всяка сфера на духовна 
робата. Бъди в единство с онзи с когото 
работиш за Бога. Разединението е инструмант в 
ръцете на Сатана. Противи му се, чрез 
едниство! Търси единство с вярващите! 

 

3- Трети съвет: Радвай се-4 стих 

Тук в четвърти стих срещаме най-
кратката заповед, но и една от най-трудните 
за изпълнение. Забележете, че това е 
единствената заповед, която Павел повтаря два 
пъти. Понякога се тревожа, да не би църквата 
да е място, където да се води тиха война с 
радостните и усмихнати хора. Това е от завист 
и от глупост. Нека никой да не завижда и да не 
руши усмивките. Нека никой който му харесва 
да е намръщен, да не мисли, че е умен или 
реалист, а другите са вятърничави и не 
разбират „тежеста на живота”. Нека всеки 
намръщен, сърдит, недоволен вярващ, да 
помни, че Павел казва: Радвайте се, пак ще 
кажа: Радвайте се! 

Той казва тази думи в затворническата 
килия с железни скоби на краката( а можеби и 
на ръцете). Павел не е луд мазохист, който му 
харесва да го мъчат, затварят и бият. Но 
виждам, че той не намира радостта си във 
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видимите обстоятелства, а в 
духовните(вечните) благословения. 

Ние сме тъжни, угрижени и дори гневни, 
защото: 

-не можем да си позволим плосък 
телевизор, смарт телефон, или нова кола 

-защото сме на борсата или не ни викат на 
второ интервю 

-защото в рейса са ни настъпали, а 
нямаме кола 

-защото онзи, (не знам кой му е дал 
шофьорската книжка) ми отне предимството и 
на малко щях да го ударя 

-защото онзи селянин ме пререди на 
опашката 

-защото шефа ми се скара 
Забележете, че околните обстоятелства, 

са най-често определящи нашето настоение, а 
те са толкова непостоянни.  

Аз искам да ви дам домашна задача: 
Следващата седмица вземи лист хартия и 

ако нямаш компютър напиши на ръка и сложи 
на стената един списък от неща, за които 
можеш да бъдеш радостен. Можеш да напишеш 
неща, които във времето ти носят радост. Не се 
престаравай. Напиши само един лист. 
например: 

-здрав съм 
-сит съм 
-виждам и чувам 
-обичам и съм обичан 
- помня 
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Пр. Идва един дядо(86г), който са му 
казали, че аз ще го гледам добре и няма да го 
излъжа. Идва той при мен с добро 
предложение –апартамент в центъра. Аз 
нямам такова откровение и предложението 
му не ме блазни, но реших да му помагна и 
евентуално да го прехвърля на някой, който 
би имал полза и не би ме изложил. Проблема е 
че човека не знае, дали апартамента му е още 
негов или вече някой го е излъгал. Уговорихме 
се, да отидем в Общината за да проверим и се 
уверим, че всичко е наред. На другия ден 
отивам аз и в уречения час го търся, а той 
излиза, поглежда ме и ме пита: Ти кой беше? 

-паметта ти е дар от Бога, за който можеш 
да се радваш и да благодариш, но тя може да 
не ти е верна до край 

Този списък може да е дълъг, но аз искам 
да направите и друг един списък. Той е по-
различен от първия. В него ще напишеш  
нещата които не могат да се променят във 
времето. Аз може днес да съм радостен защото 
съм здрав, но утре тази радост може да бъде 
помрачена от болест. Тогава ако нямам друга 
устойчива на време и обстоятелства радост, аз 
оставам без радост. Затова ви предлагам да 
направите втори списък и да го оградите или 
подчертаете с червено- СПИСЪК НА ОНОВА, 
КОЕТО ВРЕМЕТО НЕ МОЖЕ ДА МИ ОТНЕМЕ: 

1- ... 
2- ... 
3- ... 
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Тук мисля да спрем. Задачата ви е реална 
и настоявам да поработите над нея. Напишете : 

-Списък на Моите Временни Радости 
и след това  
-Списък на Моите ВЕЧНИ Радости 
Искам да ги окачите на стената си или да 

ги сложите на нощното си шкафче, така че да са 
пред очите ви и често да си ги припомняте. 
Другата неделя, ще съм благодарен на онези, 
които ми донесат копие за да прочетем някои от 
тези причини за радост. 

Пр. На рожденния ми ден, моята дъщеря 
ми написа един подобен списък:  

56 години 
20,440 дни 
490,560 часа 
Една Прекрасна съпруга 
Две Удивителни деца 
1 Благословен живот 
Честит Рожден Ден!  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така! Днес мислихме върху съветите на 
Ап.Павел към църква която обичаше и искаше 
да насърчи. Искаше да им помогне да работят, 
за да имат време (една година) в което да 
постигнат успех и да изпитат радост. Как? 

1-първо, като работейки върху себе си да 
постигнат една постоянна твърдост в 
определени насоки. Важно да видим, къде 
проявяваме вредна податливост. Къде се 
огъваме?Непостоянна вяра!? Неподчинение на 
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Божията воля!? Склонност към лъжи!? Липса на 
интерес към поучението на апостолите(или не 
ме влече Божието слово). Помисли и може да 
си напишеш трети списък с неща, които Божия 
Дух ти показва, че там си мек, податлив, раним, 
неустойчив. Постави този списък пред себе си и 
кажи на Бога: Боже помогни ми в тази година 
да мога да постигна с труд и с твоята помощ 
твърдост. Помни, че всяко меко място от твоя 
характер е възможна вратичка за Сатана да 
влезне в живота ти и да те нарани.  

2-второ, като работейки за Бога влизаш 
във взаимоотношения с другите, търсиш онова, 
което съдества за единството. Знай, че ако си 
решил да работиш за Бога е добре. Ако си 
решил да даваш освен от парите си и от други 
неща, като време, таланти, имот за Бога, едно 
от нещата които дявола е много вероятно да 
използва, е да повдигне несъгласие- аз съм 
важния, другия не е. Аз върша истинската 
работа, другия е ... нищо! Помни, че двама са 
винаги по-добре от един. Исус затова 
изпращаше учениците си по двама. Радвай се 
ако сте двама или трима. Бог е между вас 
тогава!(Мат.18:20) 

3-трето, всеки Христинин, трябва да 
свиква да живее повече и повече в духовната 
реалност. Започна се като се научим да имаме 
духовно зрание: да виждаме духовните 
ценности, придобивки, богатства, награда, 
слава. Когато започнем да ги виждаме, тогава 
ще започнем и да им се радваме! Когато 
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запомчнем да се радваме на тези неща, 
радостта ни ще е постоянна. Радостта ни ще 
бъде постоянна и ще расте с всяка година, 
защото духовните придобивки са вечни.    

Другата неделя ще продължим с : 
 

4. Четвърти съвет: Практикувай кротост- 
5стих 

5. Пети съвет: Практикувай молитва- 6-7стих 
6. Шести съвет: Обучавай Умът си в Святи 

Мисли- 8-9стих 
 


