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1. УВОД- 

Молитвата е привилегия за вярващия. Бог е отворил 
тронната стая за да влизаме там по всяко време и да 
разговаряме с Него: 
Евр.Heb 4:16  Затова, нека пристъпваме с дръзновение към 
престола на благодатта, за да придобием милост, и да 
намерим благодат, която да помага благовременно.  

Влизайки там, ние ще можем да си 
излезем натоварени с благодат. В неделя 
чухме, че благодатта ни помага да преминем 
през времето и мястото на духовна криза, 
физическа болка, земна загуба, без това да 
ни събори. Благодатта е сила за устояване 
във време на духовен трус. 

Влизайки в тренната зала и 
престоявайки там ние ще си излезем 
натоварени с милост. Да имаш Божията 
милост, е да имаш Божието благоволение. 
Бог да е на твоя страна. Бог да ти е приятел. 
Бог да е с тебе в трудните ти моменти. Бог 
да гледа на теб с добро око. Да държи 
ръката ти, когато преминаваш през 
„долината на мрака”. 

Тронната зала! Залата в която ние 
можем да заредим благодат и милост от 
Бога. Защо са ни нужни тези неща? Стиха 
отговаря: 

„да помага благовременно.”  
Какво означава това?  
Това означава, да получиш помощ от 

небето, в благоприятно време. 
Благоприятното време означава „време, 
което идва точно навреме!” 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Но влизайки в тронната зала и заставайки 
пред Трона на Отца за да споделим, молим, 
искаме, ние задвижваме сили-небесни. 

Ние се възмущаваме от древния Израил, 
защото те когато имаха време на мир, 
спокойствие и радост, постепенно забравяха 
задълженията си към Бога, към храма, към 
вярата. Ако обаче се огледаме, ще видим, че 
Църквата днес е със същия манталитет, както 
древния Божии народ. И днес ако църквата не е 
преследвана и гонена, лесно се отпуска и 
забравя, че живее на вражеска територия и 
всеки момент може врагът и да я атакува от 
засада. 

Исус често предупреждаваше: 
Бдете и молете се 

Maр 13:32  А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите 
на небесата, нито Синът, а само Отец.  13:33  Внимавайте, 
бдете, и молете се; защото не знаете кога ще настане 
времето.  

 
Лк. 21:34  Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат 

сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и 
ви постигне оня ден внезапно като примка;  21:35  защото 
така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на 
цялата земя. 21:36  Но бдете всякога, и молете се, за да 
сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и 
да стоите пред Човешкия Син.  

 
Maт 26:41  Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. 

Духът е бодър, а тялото - немощно.  

Защо толкова често напомняне?  
Човек би казал: Нужно ли е такава паника? 
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Истината е, че Църквата живее в 
потенциална опасност непрекъснато. 
Благовремието и е просто като лъч светлина, на 
фона на мрачния небосклон. Благоврамието на 
Църквата е като миг, за да може тя да си поеме 
въздух и отново да се гмурне в океана на 
трудностите, гоненията, проблемите. 

Затова тя трябва да се моли. 
 
Текста в Деяния на Апостолите, показва как 

Църквата с Ерусалим, след като се е радвала 
на големите благословения. След като е била 
подсилена от църквите в Азия и Европа, се 
потапя в поредното изпитание.  

Какво ставаше: 

А) Църквата беше Атакувана- Тя 

беше поставена под атаката на властващите- 
Яков , брата на Йоан- един от кръга на Исус 

и водач на църквата, беше умъртвен от Ирод. 
Почти веднага след тази екзекуция, беше 
заловен друг стълб на църквата- ап.Петър и той 
седеше на подсъдимата скамейка, в очакване и 
него да го постигне същата участ. На всичко 
отгоре, Юдеите ликуваха. Петър се готвеше да 
умре всред възгласи на одобрение от враговете 
на Църквата. А екзекутора Ирод беше уверен, 
че тези присъди му носят политически 
дивиденти.  

 
Какво ставаше: 

Б) Църквата беше смутена- Тези 

първи известия и действия, какво ли 
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предвещаваха? Този вятър в какво ли може да 
се обърне.  

Както земеделеца гледа със свито сърце 
към черното от облаци небе и се моли да не 
удари град и унищожи реколтата, така Църквата 
гледаше към тези знаци и се страхуваше, не 
знаейки в какво ще се обърнат те. Дали 
умразата на Юдеите щеше да бъде задоволена 
със смъртта на един или двама лидери, или тя 
щеше да се разрази и над останалите членове. 

 

В) Църквата разбираше духовната 

сцена. Онези вярващи, разбираха, че битката, 

не е между човеци и с човеци. Битката беше 
повдигната от Сатана. Той мразеше Словото, 
Църквата, Светиите. Той се дразнеше от успеха 
на Църквата.  

 
Но ние знаем, че Ерусалимската Църква, 

знаеше как да действа, когато усети, че задухва 
вятъра на гоненията. Трябва само да се върнем 
няколко глави назад и в 4глава, четем, че 
молитвата беше изпитаната бойна техника на 
онези вярващи. Затова четем, че когато и Петър 
се озова в тъмницата, Църквата вече : 
Деяния 12:5  И така, те вардеха Петра в тъмницата; а 

църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.  

 
Каква е картината днес? 
Аз не бих казал, че ставащото около нас, ни 

вещае безоблачно и спокойно небе. Църквата 
трябва да знае, че евентуална атака срещу нас, 



 6 

не е нещо, което няма как да се случи и няма 
кой да го извърши. Сатана е същия както и 
тогава. Сатана и днес има хора, които са готови 
да станат оръдия на неговия план, на неговия 
гняв, на неговия поход срещу спокойната и 
нищо не подозираща църква. 

Аз зная, че много вярващи, слушайки 
проповеди в този стил и с този 
предупредителен тон, ще се подразнят, че 
някой се опитва да ги безпокои. Зная, че много 
вярващи, биха се обидили дори, да им се 
говори „заплашително”. Затова и аз говоря на 
едно избрано малцинство, на вас, които зная, че 
сте тук, защото разбирате сериозността на 
службата за Царството.  

За съжаление, днес в църквата има много 
изнежени вярващи, които ги болят ушите, когато 
някой би си позволил да им говори така. 
Истината обаче, е че Сатана, не харесва когато 
вярващите са спокойни, мирни и имат комфорт 
и удобства. Той не обича, да гледа вярващи да 
живеят в единодушие. Той не обича когато 
хората влизат в църква и се чувстват добре, 
чувстват любов, чувстват, че искат отново да 
дойдат, искат пак да чуят за Бога. Мислите ли, 
че такива изказвания, не го „изкарват извън” 
кожата му? Ние трябва да знаем и да сме 
наясно, че всяка добра новина идваща от 
вярващите, от Църквата, за него е сигнал и 
предизвикателство да действа. 

Братко и сестро, известно ли ти е това?  
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Тези дни в разговор с пасторите, стана 
въпрос, за това че една от църквите в града е 
искала да се регистрира. Регистрацията е 
станала, след процедура която дори по време 
на комунизма не е била искана. 

Миналата сряда ви казах да се молим 
срещу нов проекто-закон за вероизповеданията, 
който иска да наложи забрана върху финансите 
на църквите, даренията за църквите и върху 
проповядването в църквите. 

Сатана постепенно, а може и изведнъж да 
надигне силите си за война. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво правим ние? 


