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1. УВОД- 

Още една година отминава в историята. 
С какво ще я запомним? Личен въпрос! 
Но традицията е в края  на годината 
всички медии правят ретроспекция на 
изминалите 365 дни и изразяват 
мнение.  
Ако погледнем 2017г. от гледна точка на 

медиите, те ще ни припомнят че: 
(СЛ 2) 
- тя започна с убийството на 39 души в 

нощен клуб в Истамбул. Превозни средства 
бяха превърнати от терористи в оръжия в 
Лондон, Ню Йорк, Стокхолм и Барселона.  

-Църкви и джамии не можаха да 
задържат репутацията си на места на мир и 
сигурност, след като в Египет пострада 
коптска общност и мюсулманска джамия, а в 
Тексас една евангелска църква се превърна 
в последна дестинация за 25 човека, 
включвайки бременни и деца.  

(СЛ 3) 
-2017 г. беше една от най-активните и по 

отношение на урагани, наводнения , пожари 
и други природни действия.  

(СЛ 4) 
-Средиземно море погълна около 2000 

бежанци от общо 73 000 тръгнали да търсят 
мирен живот на запад.  

(СЛ 5) 
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-Размяната на реплики между САЩ и 
СЕВЕРНА КОРЕЯ изостри напрежението в 
света. 

(СЛ 6) 
-Размяната на реплики между ЕС и 

Турция изостри напрежението в Европа. 
(СЛ 7) 
-Ерусалим стана отново обект на 

Арабски гняв-Итифада и световно 
разделение.   

Какво да кажем?! Дали да повярваме на 
Жорди Сезарес 71 год. банков служител , 
пенсионер от Барселона: 2017 г беше 
белязана от тероризъм и радикализация, 
но със сигурност 2018г. ще е по-добра, 
защото „не може да има по-лошо от това”!  

Или да кажем: Това са само медии! Те 
търсят сензациите, конфликтите, 
проблемите. Кой каквото търси, това 
намира!  

 Ако се огледаме можем да видим и добри 
неща около себе си: 
(СЛ 8) 
- Отчита се че, 2017 е добра година за 
глобалната икономика. 
- Българския тенисист Григор Димитров 
зарадва своите фенове със трето място в 
световната ранглиста. Той е и Спортист на 
Балканите за 2017 г.  
(СЛ 9) 
Доста време изгубих за да открия една или 
две ДОБРИ НОВИНИ. В търсенето си, открих 
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седмичен бюлетин носещ заглавието „ДН”-
съкращение за „Добри Новини”!  

http://dobrinovini.com 
(СЛ 10) 
Там открих разказана една история, 

която ти стопля сърцето. Може да сте чули 
за Радо и Дилян. Това е историята на 
петгодишния Радо, който страда от Мускулна 
Атрофия и се придвижва с инвалидна 
количка. Неговите братчета тренират 
Спортна Гимнастика при треньора Дилян 
Димитров. Дилян организира състезание в 
които включва и Радо. Той е прилепен с 
кенгуру за треньора Дилян и с него стават 
отбор, който побеждава всички останали 
участници. Така Радо е победител в салтата 
и прескоците. Той се върти, набира и 
премята заедно със Дилян. Треньора казва: 

„След 2-3 дни шума от станалото ще 
изчезне, но за Радо, няма никога да изчезне. 
Той ще го помни завинаги!” 

Дилян успява да подари неизмеримо 
щастие на едно дете, а Радо показва, че 
независимо от условията на живот, човек е 
длъжен да се бори! 

 

 
 
 

http://dobrinovini.com/
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(СЛ 11) 
Или какво да кажем за Мино Караджов!? 

Той е само на 15, но решава да разнася 
храна на бездомни в София. Отива в 
ресторант и моли да му опаковат остатъчна 
храна и я носи на хора без покрив над 
главите, за да им осигури храна. Той 
призовава всички ресторанти и заведения 

да правят това.  
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 12) 
Часовника отброява последните часове 

на 2017 г. Каква оценка ще и дадеш за себе 
си? За някой тя донесе безценни подаръци- 
новородени деца, имот, добре платена 
работа. За други тя може да е донесла скръб 
или болести!  Ние сме свикнали да 
оценяваме времето според това какво сме 
получили или какво ни е отнето!  

(СЛ 13) 
Библията ни предлага един друг 

подход. Пример за такъв подход откриваме 
в Псалми. Това е вид Еврейска поезия 
идваща от сърцето и опита на Псалмиста (в 
случая Давид) спрямо Бога.  

Псалом 119 е уникален, защото е най-
дългия Псалм в цялата Библия. Наречен е 
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Азбучен Псалом и следва азбуката на 
Евреите.  

(СЛ 14) 
В Еврейската азбука всяка буква е от 

значение.  
(СЛ 15) 
Текста който е обект на нашите 

размисли тази сутрин е част от 119 Псалм и е 
под буквата „Хет”. Това е осмата буква в 
азбуката и както всичко при Евреите, и тя 
има своето мистично значение. Тази буква 
символизира живота. Тя символизира 
новото начало. На осмия ден от раждането 
на момченцата се извършва „брит 
мила”обрязването. Бог заявява 8 пъти 
договора си с Авраам. 8 човека са спасени 
от Потопа и слагат началото на новата 
човешка история.  

Там цар Давид(автора) ни предлага 
един съвсем различен от нашия подход. Той 
ревизира живота си не според полученото 
или отнетото, а според приближаването или 
отдалечаването си от Бога. Според 
отношението си с Всемогъщия: 

(СЛ 16) 
Псалм 119:57  Хет. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, 

че ще пазя Твоите думи.  
Псалм 119:58  Потърсих благоволението Ти от все сърце; 

Смили се за мене според словото Си.  
Псалм 119:59  Размислих върху пътищата си, И обърнах 

нозете си към Твоите свидетелства.  
Псалм 119:60  Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите 

заповеди.  
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Псалм 119:61  Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не 
забравих Твоя закон.  

Псалм 119:62  По среднощ ставам за да Те славя За Твоите 
справедливи съдби.  

Псалм 119:63  Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на 
ония, които пазят Твоите правила.  

Псалм 119:64  Господи, земята е пълна с Твоята милост; 
Научи ме на Твоите повеления.  

Днес няма да можем да разгледаме целия 
текст. Ще се наложи да оставим втората част 
за догодина! 

И така, какво откриваме в този текст? 
(СЛ 17) 

А) Правилния Избор 

Псалм 119:57  Хет. Господи, Ти си мой дял:… 
Осмата част от този Псалм, започва с 

посвещението: Господи, Ти си мой дял! Тази 
фраза означава: 

Боже, ти си моя избор! 
Това означава: Господи, аз искам да Ти 

принадлежа! Аз искам да зная Твоята воля, 
за себе си! Аз искам да чувам Твоя глас и да 
вървя в Твоя път определен за мен.  

Давид е разбрал, че Богът в когото 
вярва, е силен, знаещ, мъдър и неограничен.  
Бог. Той знае, че Неговия Бог е също 
милостив. Така завършва текста: 

(СЛ 18) 
Псалм 119:64  Господи, земята е пълна с Твоята 

милост; 
Знаете ли, нашия Бог е много добър. 

Когато някой иска да Го познава, Бог започва 
да се открива на такива хора и те прекарват 
живота си разкривайки нови и по-дълбоки 
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Негови тайни и способности. И когато ти 
откриваш какъв е твоят Бог, неизбежно 
достигаш до момента в който извикваш:  

Боже, аз искам да бъда Твой! Боже, аз 
искам и Ти да бъдеш мой! 

Искаш ли в края на тази година ти да 
направиш за първи път или потвърдиш за 
пореден път своя избор. Аз направих моя 
избор когато бях на 17 години. От тогава до 
днес и искам и до края на живота ми, Бог да 
остане „моя дял”, да остане моя житейски 
избор. Знаете ли, да избереш Бог за „свой 
дял” означава да Го поставяш на първо 
място в живота си. Когато искаш да учиш, да 
Го поканиш в твоето учение. Когато искаш да 
създадеш семейство, да Го поканиш да 
заеме първото място в семейството ти. 
Когато искаш да работиш, да Му кажеш, че 
искаш да работиш като за Него и като пред 
Него! Когато си радостен, да Му благодариш 
на Него, и когато си тъжен, да търсиш първо 
Него. Направих този си избор след 
атеистична лекция в училище, на която 
лектора каза, че църквата в която ходя са 
агенти на ЦРУ и да вярваш в Бога е за баби, а 
не за млади хора. Изживях много подигравки 
заради това, но до сега никога не съм 
съжалил за своя избор. Няма и ти да 
съжаляваш ако си решил да избереш Бог в 
живота си.  

(СЛ 19) 

Б) Как се достига до този избор? 
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В стихове   
Псалм 119:57  Хат. Господи, Ти си мой дял:  
                     Обещах се, че ще пазя Твоите думи.  
       119:58  Потърсих благоволението Ти от все сърце; 

Смили се за мене според словото Си.  
        119:59  Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете 

си към Твоите свидетелства.  
        119:60  Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите 

заповеди.  

Давид описва своето пътуване в 
процеса на утвърждаване в избора си:  

(СЛ 20) 

Б-1) Обещанието: Обещах се, че ще пазя Твоите 

думи.  

Спомням си, че когато аз предадох 
живота си на Бог и поканих Исус в моето 
сърце, да управлява живота ми, защото 
разбрах, че само в Исус, мога да имам мир с 
Бога, аз направих именно това: Обещах, 
какво и да става в живота ми, аз ще гледам 
на Исус и ще остана верен на Него до края на 
живота си. Знаех много малко и 
недостатъчно за Него, но с вяра и доверие 
се хвърлих в ръцете, които Той протягаше 
към мен. Не знаех какво ме чака, но в 
сърцето ми имаше готовност да приема 
всичко заради Исус, така както и Той прие 
всичко заради мен. Тогава усетих Божията 
милост да ме осенява и разбрах, че съм 
обичан и спасен.  

 
(СЛ 21) 

Б-2)Търсенето- Потърсих благоволението Ти 

от все сърце; Смили се за мене според словото Си. 
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Мина време и аз усещах, че трупам 
грехове и не съм винаги верен и такъв 
какъвто трябва да бъда. Тогава в сърцето 
ми се появи колебание и съмнение, дали 
съм спасен и дали Бог ще ме приеме. Тогава 
застанах отново в молитва на търсене на 
Божията увереност. Исках, докато Бог ме 
увери в Неговото благоволение. Това е честа 
опитност у вярващите. Ние в един момент 
разбираме, че сами не можем да достигнем 
Божиите стандарти, че нашата правда не е 
достатъчна за да ни въведе в небето! Не сме 
достойни!  Това ни събаря в един момент, но 
Бог е близо и когато ние Го търсим, Той ни 
дава сигурност в Своето благоволение и 
милост. Той ни показва, че не чака ние да 
постигнем достойнство, а чака да свикнем да 
разчитаме за всичко само на Него. Тези неща 
ние можем да ги разберем, ако четем 
Словото. Те са там и търсещия ги намира!  

Довери се на Божието благоволение и 
милост и няма да сбъркаш. Разчитай за 
всичко на тях и няма да сгрешиш. Божието 
Слово те уверява многократно в това! 

(СЛ 22) 
Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е 

Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил 
от мъртвите ще се спасиш; 10:10  Защото със сърце вярва 
човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се 
спасява.  

(СЛ 23) 

Б-3) Размислянето- Размислих върху 

пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства. 
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Времето на равносметката също идва. 
Тогава когато ти не само вярваш, но си и 
видял Божията милост и любов в действие. 
Тогава ти още веднъж преосмисляш и бих 
казал съвсем съзнателно, логично и 
нормално е да обърнеш живота си в 
посоката на вярата, търсенето, опознаването 
и общуването с Бога.  

Време в което не вярваш заради 
тръпката, заради емоцията, заради чудесата, 
заради адреналина, а заради осъзнатата си 
принадлежност. Виждаш, че няма по-сигурно 
и по-безопасно място освен в ръцете на 
Бога.  

(СЛ 24) 

  Б-4) Непоколебимостта- Побързах, и 

не се забавих, да опазя Твоите заповеди. 
Разбира се този процес на тръгване, 

борба, утвърждаване не са безпроблемни и 
безоблачни. Минаваме през много изпитания 
и изкушения. Особено трудни са 
изкушенията. В тях често си поставен пред 
компромис: да извършиш правда или грях. 
Греха е привлекателен, удобен е, всички го 
правят, лесен е, докато правдата изисква 
жертва, трудна е, предизвиква лошо 
отношение на другите към теб, нарушава 
спокойствието и мира и всичко около теб 
сякаш те насърчава да избереш греха. 
Тогава ти започваш да се колебаеш и бавиш 
да извършиш онова което добре знаеш, че е 
Божия воля или да тръгнеш с тълпата. Да 
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продължиш по стръмната и трудна пътека 
или да се спуснеш надолу по магистралата 
на живота, та дори да смяташ да го 
направиш за кратко време.  

Чудесно е преживяването, когато дойде 
такъв момент, да видиш в себе си решимост 
и твърдост с която без да се бавиш, без да 
мислиш дори, просто пазиш Божиите 
заповеди, защото си разбрал, кое е по-ценно 
за теб и по-значимо пред Бога.   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 25) 
И така в края на една година, ние можем 

да погледнем към нея от две гледни точки.  
Първата е материалната гледна точка: 
-какво спечелих и какво изгубих. Тя е 

забавна, но не е изгодна. Ако си спечелил 
много, ще имаш много лъжливи приятели, 
ако си загубил много, ще изгубиш и много от 
приятелите си. 

Втората обаче е по-интересна, защото тя 
гледа на живота от позицията: Как стоя 
спрямо Бога? Тази позиция е важна, не само 
за днес, но и за вечността. Ако ти стоиш 
добре и си направил добрия избор в живота 
си, тогава Бог е в мир с теб и ти си в мир с 
Бога. Когато Бог е благосклонен към теб, 
тогава Словото ни казва, че никой и нищо не 
може да е против нас: 

(СЛ 26) 
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РИМЛЯНИ 8:31  И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е 
откъм нас, кой ще бъде против нас?  

Освен това, дори и демоничния свят 
няма да може да ти навреди, защото Бог е 
по-силен от всички демони взети заедно.  
Нещо повече. Дори и да приключи живота 
ми, ако съм в мир с Бога, ако съм го избрал 
Той да е „моя дял”, тогава Вечността няма 
да е тъмна бездна за мен, а ще е вечен рай. И 
така как оценяваш 2017 г.?  Да, да, именно 
това те питам! Как стоиш спрямо Бога? Ако 
не знаеш, значи не си още в мир с Него. 
Затова те призовавам! Сега е добър момент 
да Го поканиш с една кратка и простичка 
молитва. Тя разбира се не е задължителна, а 
свободен избор. Ето я и нея:  

(СЛ 27) 
Боже, Всемогъщи! Аз не съм Те приел и 

Ти не си още „мой дял”. Грешил съм и 
продължавам да греша. Аз вярвам в Исус и в 
Неговата жертва за моите грехове. Моля Те 
прости всичките ми грехове. Тези които съм 
извършил съзнателно, а също и 
несъзнателните. Исусе, моля Те днес стани 
Господар на моя живот. Ти си моя избор до 
края на живота ми. Обещавам, че ще Те 
обичам и ще ти служа вярно до края на 
живота си. Боже благодаря ти за голямата Ти 
грижа и любов към мен и всички хора. Амин! 


