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1. УВОД- 

Когато в нашите поколения кажем за 
някого, че е „звезда”, ние мислим, за 
национално известна или световно известна 
личност: 

Обикновено за звезди се считат актьори 
от ранга на Робърт де Ниро, Леонардо Ди 
Каприо, Катрин Зита Джоунс и др. 

Или певци и състави нашумели с 
изпълненията си. Джъстиин Бийбър 

Звездите са известни и много хора искат 
да подражават на тях .Младежите често ги 
боготворят и им подражават сляпо. 
Подражават им във всичко което звездите 
правят, дори в глупавите  и убийствените 
техни действия. 

Тази седмица един текст от Словото ме 
впечатли и искам да мислим върху него. 
Защо ли? Защото в него ап.Павел ни 
показва, какви са звездите според Божията 
класация. Какво ще кажеш да имаш небесна 
известност. Сам Бог да ти е фен.  

Пр. Има един анкдот, който казва, че 
ангелите не обичали да разговарят с Бога, 
защото Той все ги занимавал със Своите 
Земни Деца. 

Братко и сестро, някой казвал ли ти е, че 
ти си звезда?.... 

Исус ти го е казал: 
 Maт 5:14  Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм 

не може да се укрие.  
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Maт 5:16  Също така нека свети вашата виделина пред 
човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят 
вашия Отец, Който е на небесата.  

И ако това не ти звучи звездно, ето ти 
още едно свидетелство, този път от 
ап.Павел: 

Филип. 2:15  за да бъдете безукорни и незлобиви, 
непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, 
между които блестите като светила на света, 

Павел без колебание обявява 
Филипяните за звездни. Нещо повече, той ни 
дава няколко качества, които да ни направят 
и нас звездни в очите на Бога. Нека ги 
видим: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

1) Филип. 2:12  Затова, възлюбени мои, както сте 

били винаги послушни, не само както при мое 

присъствие, но сега много повече при моето 

отсъствие, изработвайте спасението си със 

страх и трепет;  

Много хора са подвеждани от този текст, да 
мислят, че той трябва да се възприема като 
стимул на дела за спасение. Павел не може да 
си противоречи. В Ефесяни той пише: 
Eph 2:8  Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 

сами нас; това е дар от Бога;  2:9  не чрез дела, за да се не 
похвали никой.  

Тук във Филипяни, Павел не казва: 
„Филипяни, работете за спасението си със 

страх и трепет”. Ние трябва да помним и не 
забравяме, че нашето спасение, не започва от 
нас. То е нещо, което ние имаме по Божия 
инициатива и с Неговите дела, но то не може да 
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не произведе промяна. То не може да не даде 
резултати и … плодове: 
Maт 7:20  И тъй, от плодовете им ще ги познаете.  

Как да илюстрираме това „изработване”. 
Един от коментарите на Новия Завет 
(Уирзби)предлагат илюстрацията на мината. 
Думата се е употребявала в древността по 
отношение на работата в мините. Вътре в 
мината е скъпия метал и работа се състои в 
това метала да се изкара на повърхността. Или 
може да се оприличи на жътва. Исус също 
говори за жетва: 
Лк. 10:2  И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците 

малко; затова молете се на Господаря на жетвата да 
изпрати работници в жетвата Си.  

В Ев.на Йоан Исус казва: 
„вдигнете очите си и вижте, че нивите са 

бели за жетва.” 
Метала е в мината. 
Житото е на полето. 
Ние трябва да работим за да го изкараме 

или съберем. 
Какво означава това в духовни измерения? 
Бог ни е дал едно голямо богатство-

спасението. То е като банкнота от един милион 
долара за всеки ден. Как ще използваш това 
богатство?(Това си го спомням от един филм 
„Милионите на Брустър”- за да спечели 300 
мил. Брустър трябваше да изхарчи 30 мил. 
Долара за 30 дни) Как ще използваш това 
богатство. Не да го пропилееш, не да го 
ползваш само за придобивки, не само за сега, а 
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така да се възползваш, че в края да спечелиш 
многократно повече.   

Спасението започва с приемането на Исус, 
но то никога не свършва с това. Истинското 
спасение, засяга и променя всяка част от нашия 
живот. Ако спасението не те промени, защо 
тогава да бъдем спасявани?  

Какво е променило в теб твоето спасение? 
Ако то не е променило нищо, дали изобщо го 
имаш? 

Изработване на спасението!? Какво 
означава то? То означава промяна на нашето 
разбиране за Бог. За нас Бог става върховен 
авторитет и Неговата воля става Безусловна 
воля. Можеш ли да приемеш Божията воля, за 
себе си, без да слагаш условия? Без да казваш 
на Бога: Ще ти служа, само ако съм здрав, ако 
съм добре финансово, ако семейството ми е 
добре, ако имам работа, ако децата ми са 
уредени. Нека да се разберем. Бог не ни 
предлага такива договори в Библията. Той ни 
обещава, че няма да ни забрави и няма да ни 
остави, ако сме готови да приемем Неговата 
воля. 

И така нека те попитам отново: Готов ли си 
да приемаш Божията воля, безусловно? 
 

2) Филип. 2:13  Защото Бог е, Който според 

благоволението Си действува във вас и да 

желаете това и да го изработвате.  

Този стих е тълкуване на предния. 
Спомняте си какво казахме преди малко нали: 
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Нашето спасение започва с Бог и 
продължава с Него. 

Можеш ли да си направиш лозунг в живота, 
тази фраза:  

БОГ  Е, НЕ СЪМ АЗ! 
 Ние можем да правим неща за Божието 

царство, защото Бог е вече направил преди нас 
нещо важно. Бог дава и желанието и 
действието. Той ти променя желанията и после 
дава сила за да вършиш онова, което ти иначе 
не би могъл. Не е ли това насърчение за теб и 
мен? Ние често се гледаме в огледалото и си 
казваме: Много неща ми липсват! Няма да 
мога да се справя! Трябва да съм перфектен, 
за да съм приет!  Казваме си го и си вярваме!  

Понякога Бог нарочно ни довежда до това 
състояние и това мислине, но то е за да можем 
да разберем, че трябва да спрем да разчитаме 
на себе си. И когато се убедим в своята 
слабост, Той ни насърчава да погледнем към 
Него с вяра и тогава … 

…Той идва пълен с ресурси! 
Онова, което Бог иска от нас, Той ни дава и 

всичко нужно за да го постигнем или извършим! 
Не си убеден ли? Най-ярката илюстрация за 
това стои пред очите ни на страниците на 
Божието Слово: 

Божията справедливост, изискваше висока 
и пълна цена за нашите грехове … и Той 
изпрати Своя Син, чиято смърт напълно плаща 
тази цена, която ние не можем никак да платим. 
Тази цена е достатъчна както за миналите, така 
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и за настоящите, така и за бъдещите ти 
грехове. Нека обаче, никой да не си мисли, че 
след като жертвата на Сина Му Исус Христос, е 
достатъчна да плати  всичките ми грехове, аз 
мога да злоупотребявам с тази Божия щедрост. 
Вместо да живея в грях и неправда, Бог ми дава 
друга опция: Знаейки какво имам в Него, аз да 
се ангажирам всеки ден, да се възползвам от 
ресурсите, които Бог ми дава на разположение, 
и всеки ден да се трудя, да изпълнявам волята 
Му.   

За да си звезда от Божия стандарт, се 
научи да разчиташ на Божията благодат, която 
да работи в теб и чрез теб. Искай я, всеки ден. 
Вярвай, без да се съмняваш( помни съвета на 
Яков относно мъдростта). 

 

3) Филип. 2:14  Вършете всичко без роптаене и 

без препиране,  

Превода на „роптание” от оригинал 
означава „мърморене”. Има значение на 
мърморене под носа.  

Ние трябва да разберем, че ако мърморим 
за неща в живота си, ние възставаме срещу 
Божия суверенитет. Всеки път когато 
недоволстваме, ние все едно казваме: Ако аз 
бях на мястото на Бога, щях да го направя 
различно, щях да го направя по-добре! 
Мърморещия Християнин, трябва да помни 

един много важен принцип, а той е, че БОГ Е 

БОГ, а не аз! Не можем и нямаме право да 
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обсебваме Неговите решения и дела. Ние сме 
тук, само за да изпълняваме. Успешно или не! В 
сили или в болка. Исус ни подсказва, какво 
трябва да е нашето мислене и поведение: 
Лк. 17:10  Също така и вие, когато извършите все що ви е 

заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; 
извършихме само това, което бяхме длъжни да 
извършим.  

Чувал съм за пастири, служещи на две 
различни места. На едното има много 
повярвали и църквата му е пълна, а на другото 
място, няма и вярващите се броят на пръсти. 
Какво да прави такъв пастир? Да се оплаква, да 
мърмори или да обвинява някого.  

Пр. Моят дядо е бил дълги години пастир. 
На едното място души постоянно се прибавят, а 
на другото( в друг град на България) с години 
работи и проповядва и кани и се моли и пости, а 
няма нови души. Едни и същи с години. 
Доколкото зная, и до днес църквата на това 
място е същата и нещата не са се променили.  

Ние сме много слаби в това отношение. 
Често чувам упреци, че църквата е заспала, 
умряла, бездейна и т.н. Много добре разбирам 
упреците. Ясно ми е, че някой мислят, че аз 
трябва да съм по-активен, силен, деен или 
нещо друго.  

Трябва да ви кажа, че много внимателно 
следя как се развива делото. Не искам да се 
оправдавам, но трябва да ви кажа, че в 
различните градове в България, хората имат 
различен манталитет. Във Варна, служението 
става на тласъци. Има време на раздвижване 
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(като къпалнята Силоам), когато хората без да 
правим нещо специално, започват да се 
обръщат към Христа, а друг път, сякаш някой е 
застанал на входа на спасението и запушва, 
като нито се дръпва от там, нито се решава да 
влезне, за да отпуши. И не сме ние които да 
влияем на този процес. Едно нещо обаче, има 
значение- поста и молитвата на вярващите. 
Защо? Защото молим ли се, ние не търсим, кой 
е виновен, за да мърморим и обвиняваме. 
Вместо това правим това което трябва- да се 
фокусираме върху Господ. Да мислим за онова, 
което Той мисли. Да правим онова, което Той 
иска да направи. 

Звездите в небето, не се вглеждат една в 
друга, за да се надпреварват коя по-силно да 
свети или да си хвърлят сянка една на друга. 
Всяка свети толкова колкото и е определено от 
Бога.  

Християнската песен казва: 
Господ ни сравнява със виделина, 
И тури да светим, като свещ в нощта 
Светлина да бъдем иска Той от нас, 
Ти във своя ъгъл, в моя си и аз 
 
В този свят окаян, вред е тъмнина 
Ний дали всред мрака носим светлина 
Господ наш преглежда, кой от нас свети- 
Ти във своя ъгъл, и аз в моя си 
 
Грях и скръб и бедност има във света 
Ближния ни брат живее в тъмнина 
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Светлина да носим иска Бог от нас 
Ти във своя ъгъл, в моя си и аз 
 
Днес когато се погледнеш в огледалото, се 

помоли: Господи, вложи повече светлина в мен! 
Дай ми ум свободен от мърморене и препиране! 
Направи ме звезда от Твоя небосклон! 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Текста ни продължава да ни разкрива 
какви  трябва да бъдем, за да светим и да 
бъдем ценни в очите на Бога. Моето желание 
да запомним постепенно това което 
ап.Павел ни учи. За него Филипяните са 
„звезди”и той иска да им помогне да 
засветят още по-силно. Поради тази 
причина, той им казва къде да наблегнат. 
Когато разглеждах стихове 12 и 13, ми се 
стори, че по-лесно ще ги разберем, ако 
първом погледнем към 13 и след това се 
опитаме да разберем 12: 

13 стих ни казва- Бог трябва да работи 
във нас, преди да работи чрез нас. Ние 
понякога обръщаме нещата и ни се иска Бог 
да работи ЧРЕЗ нас, преди да сме Му дали 
възможност да работи ВЪВ нас. Това е 
защото нашия егоизъм иска хората да видят 
нас. Бог от своя страна иска да направи така, 
че хората да виждат Него в нас. Затова Той 
първом трябва да изработи Своя Образ в 
нас, и след това да работи чрез нас. 
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И сега 12 стих има да ни каже нещо 
важно. Ние не трябва да мислим, че нашето 
спасение се състои само в приемането ни в 
небето(това трябва да го знаете). Аз съм 
спасен – край! Това е всичко.  

Пр. Когато те приемат студент, това не 
значи, че вече няма какво да правиш. 
Напротив това означава много труд от там 
нататък. Има вярващи, които може да стоят в 
първи курс с години. Бог иска да минаваме 
изпити, да напредваме в знание, мъдрост, 
разбиране, свързване на теория с практика. 
Иначе може да изпаднем в състоянието на 
онзи млад инженер, дошъл на практика, 
когато работниците в кораборемонтния 
завод, пратиха да донесе „една кофа 
компресия”. 

Пр. Това е все едно, да мислиш, че като 
ти се роди дете, с това приключват 
ангажиментите ти и грижите ти. Преди 
години имаше едно момиче от Дома в 
Рудник. Тя беше на възраст, но беше със 
леко умствено увреждане. Хормоните и 
работеха обаче и тя често говореше за 
момчета. С Ан много я убеждавахме да стои 
в дома, защото там е най-безопасно за нея. 
Обяснявахме и, че навън лесно може някой 
да се възползва от нея и да забременее. 
Въпреки предупрежденията на много хора, 
тя излезна от дома и … стана това което 
предвиждахме. Сестра и буквално я продаде 
на първия пияница. Момичето забременя, 



 12 

роди и …не можеше да разбере, защо трябва 
да стои с малкото същество което е родила. 
Тя не знаеше какво означава да си родител и 
да си отговорен за беззащитно малко 
човече. 

Има и такива вярващи, които мислят, че 
Християнството е „всяка неделя голямо 
парти”! Павел ни подсказва, че 
Християнството е и „страх и трепет”. За 
какво ? Да не изгубя спасението си ли? НЕ! 
Ако в теб има страх и трепет за спасението, 
това е добър знак, защото явно го имаш. Но 
още по-добър ще е знака, ако се страхуваш и 
трепериш, да не пропиляваш 
възможностите, които това спасение ти 
отваря. Спасението ти те изстрелва в 
небето,  но твоята задача е да светиш ярко 
на тъмния фон на опакото и извратено 
поколение(15 стих). Светя ли достатъчно 
ярко! Да не би да похабявам светлината 
дадена ми от Бога? Какво да направя за да 
увелича блясъка си!? 

И понеже да светиш, не е лека и 
безпрепятствена работа, на всеки от нас на 
помощ ни идва 14 стих, който ни 
предупреждава от какво да се пазим. 
Мърморене и препиране. Тези две, сериозно 
ще хвърлят сянка върху нашата светлина. 
Ако ги виждаш в характера си, тогава 
поискай от Бога, да те освободи от тях.  
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Искаш ли да си звезда на Божия 
небосклон? Тогава вслушай се в съветите на 
Божието Слово. 


