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1. УВОД
Един  кратък  преговор  от  миналата
неделя:

-Юдеите  завърнали  се  от  Вавилонско
изгнание, използват че строежа на храма има
врагове,  си  намират  извинения,  да  забавят
строежа.  Ние  живеем  в  подобно  време.
Изгнанието на църквата свърши. Църквата се
завърна на местото от което беше изгонена.
Върна  се  с  много  свобода.  Трябва  да
възстановим  служението  и  храма.  Някой
може  да  каже:  ние  възстановихме
църковната сграда.  Това не  стига  ли? Аз
ще кажа - грешка. Да възстановим сградата,
не  означава  да  сме  възстановили  храма.
Може  би  сградата  са  само  основите  на
истинския  храм,  възстановени  на  височина,
толкова,  че  и  тревата  да  ги  покрие.
Истинското възстановяване се състои в това
–  църквата  Христова  да  започне  за
изпълнява ролята си на живо Тяло Христово-
многофункционално,  адекватно,  активно,
пълно  със  сила  и  живот.  Истинското
възстановяване се състои в това истинските
„камъни“ ,  които сме всеки от нас,  да бъде
поставен на място и да поеме тежестта на
сградата- разбирате ли образността на този
израз? Всеки от нас да бъде със служение, с
призвание, с послание и със мисия.
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Вече  23-24  години  откакто  сме  се
завърнали  от изгнание. Юдеите Бог ги чака
16  години  преди  да  им прати  пророк  Агей.
Ние няма е нужда от нов Агей.  Той вече е
говорил  и  затова  остава  само  да  се
разбудим.  Да  се  активираме.  Да  си  кажем:
Добре! Колкото сме направили за себе си -
стига. Време е да работя за Бога. Нека Бог
да благославя моето,  а  аз  ще благославям
Неговото с труда и дарбите си. Бог ни пита и
нас  днес,  както  пита  и  онези  Юдеи  чрез
пророк Агей: Още колко време ще ви чакам
да вършите своите си работи,  преди да се
сетите,  че  и  делото  ми  има  нужда  от  вас.
Докога  ще  мислите  само  за  вашите  си
домове,  а  ще  пренебрегвате  Моя  Дом-
Живата Църква?

Нещо  още!  Бог  не  само  пита!  Той  ще
започне и да ни подсказва! Как ли? Чуйте:

Ще сеем, а жътвата ще е оскъдна!
Ще се храним, а все гладни ще ходим!
Ще се обличаме, а все ще ни е студено!
Ще се лекуваме, а все ще сме болни!
Ще строим, а няма да се изгражда?!
Ще искаш, но няма да получаваш!
Разбираш ли какво означава, Бог да не е

доволен  от  служението  ти?  Разбираш  ли,
какво означава да си мислиш, че се справяш
добре, като религиозен човек, а да се окаже,
че Бог не е благоволил?
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Пр.  Подобно  чувство  може  да  изпита
студен,  който  цял  ден  е  чел  и  писал  на
компютъра  курсовата  работа,  и  в  един
момент тока загасва за две секунди и тогава
студента  се  сеща:  Ах  аз  не  записах
информацията.  Всичко се връща в начална
точка. 

Затова  един  изключително  важен
въпрос,  на  който  днес  трябва  да  си
отговориш е:

Как  аз  строя  Божия  храм?  Какво  аз
влагам в този храм, който трябва да расте?

2. ИЗЛОЖЕНИЕ:
Днес с Божията помощ продължаваме с

текста,  за  да завършим 1  глава.  ( Дано за
някои от седящите тук, завършването на
главата,  да  не  остане  единственото
което са разбрали и запомнили)! 

И  така  след  проповедта  на  пророка,
четем  в  следващите  стихове,  че  нещата
наистина  се  задвижват  в  положителна
посока.  Звучи  оптимистично,  но  за  да  не
остане  това  само  като  една  оптимистична
проповед,  ние  трябва  да  анализираме
ситуацията и да си направим личните изводи

А)  Ефективната  проповед-  12ст.
„послушаха гласа“

Проповедта  на  Агей  беше  кратка  и
директна. Тази проповед дойде от Бога и се
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отнасяше до целия народ.  Тя явно докосна
сърцата на хората и те решиха, че трябва да
предприемат нещо. Послушанието на Божия
глас  винаги  е  било  критерий  за  Божието
благоволение,  докато  непослушанието,
винаги Го е дразнело.

Много  е  важно  една  проповед  да
достигне до УМА, по-важно е да достигне до
СЪРЦЕТО, но най-важно е да достигне до …
ВОЛЯТА на вярващия.

 Аз  може  да  изнасям  високо
интелектуални  проповеди.  Те  ще  радват
слуха  ви  и  ще  задоволяват  ума  ви.  Те  ще
помагат на въображението ви да се издига до
небесни висини. Но Понеделника със своята
реалност ще ви сваля на земята и приятната
за слуха проповед, ще отива в духовния ви
казан за боклук.  

Аз може да изнасям вдъхновени лирични
проповеди, които да карат космите на ръцете
ви  да  настръхват.  Да  роните  сълзи  на
умиление  и  да  си  отивате  развълнувани  и
докоснати, но … в Понеделник, Сатана ще ви
прати  други  неща,  от  които  и  космите  на
главата  ви  да  се  изправят  и  вие  да  си
спомняте  за  неделната  проповед  ,  като  за
интересен 3D  филм, който сте гледали, бил
ви е много интересен, било ви е хубаво да го
гледате,  но е различен от случващото се в
Понеделник.
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Ако обаче неделната проповед, е успяла
да  достигне  до  ума  ви,  но  е  отишла  по-
напред и е докоснала и сърцето ви, и не е
спряла  там,  а  е  проникнала  и  докоснала
волята  ви,  …  в  Понеделник,  вие  няма  да
мислите:

-днес с какво да отида на работа с кола
или с рейс

-днес  коя  рокля  или  кой  костюм  да
облека

-днес кафе ли да пия или чай
Вместо това в Понеделник ще мислиш:
-  днес  искам  да  извърша  онова  което

разбрах, че е Божия воля за мен
-днес Бог с какво ли ще ме предизвика 
-днес искам да извърша нещо значимо

за Царството 
Тези дни внимателно слушам и  гледам

какво  става.  Виждам  че  в  някои  от  вас
проповедта  от  миналата  неделя  е  минала
целия път до волята. Това ме радва. За това
хваля Бога от сърце. Знам, че и Бог се радва
на това. 

Това е  теста  дали Божието  слово те  е
променило.  Неговата  цел  е  дадена  в
1Тим.4:2-  ИЗОБЛИЧАВА,  ПОРИЦАВА  И
УВЕЩАВА. 

Божието  Слово дошло до Юдеите чрез
проповедта на Агей, ги промени бързо!
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Б) Второто което откриваме в 12 стих
е, че те се убояха от Бога.

Да се страхуваш от Бога, не означава да
трепериш, че Той иска да те наказва за всяко
нещо в което неволно си сгрешил. 

Да се страхуваш от Бога, не означава и
да мислиш, че Той толкова ти е гневен,  че
повече няма да видиш добро.

Да се страхуваш от Бога, означава, да се
страхуваш,  да  вършиш  нещо,  без  да  си
сложил Бог напред и ти да Го следваш.

Да се страхуваш от Бога, означава да не
искаш  да  правиш  неща,  които  не
почитат(спомагат някак за да бъде издигнато
Божието Име) Него. 

Псалмиста от 103 псалм го казва добре:
Благославяй  душе  моя  Господа,  и

ВСИЧКО  ЩО  Е  ВЪТРЕ  В  МЕН  ,  НЕКА
ХВАЛИ СВЯТОТО МУ ИМЕ! Какво означава
„всичко що е вътре в мен“- червата ли има
предвид  Давид  или  далака?  Чувал  съм
червата си, но никога не съм си мислил , че
…

Вътре в мен са моя характер.  Вътре в
мен  е  моят  морал.Вътре  в  мен  е  моето
отношение към хората и Бог. 

Всички мои личностни характеристики са
нещата които трябва да хвалят Господа. 

Юда се уплаши, че 16 години са живели
само с желание да служат на Бога, без да се
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запитат,  дали  вършат  служение.  Думи  без
дела. Желания без действия. 

Ние  често  мислим,  че  като  имаме
желание, това е достатъчно и задоволително
за Бога. Това е което Сатана иска да направи
с Християните- хора, които не демонстрират
правда, само я желаят. На думи заклеймяват
злото, но на дело го приемат. Зная че секса
извън брака е грях, но моите деца, не съм им
казал,  защото  ще  ми  кажат,  че  съм  с
остаряло  разбиране.  Зная,  че  вулгарните
вицове са грях, но като ги разказват колегите,
аз си ги слушам и са ми смешни- какво пък аз
не ги разказвам.    

А  ето  и  Библейското  определение  за
Страх от Господа:

Пр.  8:13   Страх  от  Господа  е  да  се
мрази злото. 

Имаш ли страх от Господа?
Страх  от  Господа  днес  е  да  отрежеш

приятното, за да не угаждаш на греха! Да се
откажеш  от  всичко,  което  те  подтиква  към
зло. Ако е вестник , да спреш да го купуваш.
Ако  е  прозорец,  да  спреш  да  гледаш през
него. Ако е ТV да спреш да го пускаш. Ако е
напитка, да спреш да я пиеш. Ако е дума да
спреш да я ползваш. Ако е личност, да спреш
да я срещаш. Ако са разговори, да спреш да
участваш  в  тях.Това  означава  да  „мразиш
злото“,  това  означава  „да  се  противиш  на
Сатана“. 
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И  когато  ние  демонстрираме
ПОСЛУШАНИЕ  КЪМ  БОГА  и  СТРАХ  ОТ
ГОСПОДА или УМРАЗА КЪМ ЗЛОТО, тогава
…

В) Тогава 13 стих има добра вест, има
насърчително обещание за нас:

Аз съм със вас - казва Господ!
Няма нищо по-насърчително в човешкия

живот от това да чуе това Божие Слово за
себе си или за църквата!

Чуйте една впечатляваща истина:
Бог почита онези които вършат Неговата

работа.  Той се отнася с респект,  към всеки
който  иска  да  върши  правда  сериозно.
Много искам да разберем това последното!
Много  християни  не  достигат  до  такова
откровение с години:

Бог върви по трудния път. Той не се вози
в  мека  каляска.  ТРУДНИЯ  ПЪТ  изглежда
труден и обезкуражаващ. Мнозина затова са
избрали  лекия,  мекия  и  краткия  път.  Бог
обаче призовава Своите, да спрат да избират
най-лесния,  най-краткия, най-сладкия път,  а
да  изследват  и  да  избират  правилния  път.
ПРАВИЛНИЯ път, винаги е по-труден.

Чуйте  коя  е  иронията  между  лесния  и
трудния пътища!

Лесния  път  изглежда  лесен,  гладък  и
безпрепятствен,  но  …  знай,  че  всичко  е
реклама.  Реклама  за  да  се  излъжеш  да
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стъпиш на  него.  Веднъж стъпиш ли … той
след  първия  километър  става  труден,
неясен. Тогава всичко се променя негативно. 

Обратното,  трудния  път,  когато  решиш
да  вървиш по  него,  може  в  началото  да  е
труден  и  неприятен,  но  постепенно  се
превръща в в лесен и спокоен път.

Лесния  на  пръв  поглед  път  е
измамителен.  Той  води  към  объркване,
страх,  хаос,  депресия,  беднота,  глад,
непреодолима  нужда,  лутане,  мизерия,
смърт.  Той  води  до  пропиляване  на  ценно
време в живота на човека. 

Трудния на пръв поглед път,  е пътя на
благословенията. 

Спомням си,  че  навремето  като  гледах
една от сериите на филма „Индиана Джоунс“,
имаше един епизод, който героите попадат в
една  пещера,  където  на  скалната  маса  са
поставени  чаши  пълни  с  течност.  Една  от
чашите  е  чашата  от  която  Исус  е  пил-
Вълшебния граал. Тя е пълна с Жива вода и
който  я  изпие,  живее  вечно.  Останалите
обаче са пълни с отрова.  Тогава водача на
нацистите  разсъждава  и  предполага,  че
граала - чашата на Исус, би трябвало да е
най-красивата, най-изящната, златната чаша.
Но  остана  излъган.  Доколкото  си  спомням,
Индиана разбра, че чашата на Исус не е най-
добре  изглеждащата,  а  най-простичката,
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дървената. Той поля раната на приятеля си и
тя оздравя. 

Бог  обича  хората,  които  спират  да  се
извиняват  за  слабост  и  невъзможност.  Той
зачита  и  помага  на  онези,  които  проявяват
решителност,  защото  приемат  Исус  на
сериозно. 

Благодарение  на  тази  разбудена
сериозност  у  Евреите,  те  полагат  основите
на добро начало:

Г)  Работа  по  строежа  на  Господния
дом- 14-15 ст. 

Те  оставиха  къщи,  бизнес,  събирането
на житото и трупането на пари. Те разбраха,
че е отминало времето да трупат, да градят,
да работят за себе си.  Дошло е време,  да
трупат, градят и работят за Господа.

Знаете  ли  –живота  има  една  проста
тайна:

Когато  хората  в  обществото  са
загрижени  за  да  задоволяват  личните  си
нужди  и  интереси,  те  рушат,  а  когато
започнат да се грижат за общите интереси,
те градят. Затова Словото казва:
 Фил.  2:4   Не  гледайте  всеки  само  за
своето, но всеки и за чуждото. 

Тайната  е,  че  най-добрия  начин  за
изграждането  на  едно  общество  в
благоденствие,  е  когато  индивида  бъде
научен, че най-добрата грижа за него лично,
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е когато той/тя се грижи за другите. Личния
просперитет, не се гради от самата личност.
Греди  се  от  добрите  усилия  на  другите
личности.

Нашето  общество  е  идеалния
отрицателен  пример:  Вземете  едно  кисело
мляко.  Ние  добре  знаем,  че  днес  не  ядем
истинско кисело мляко. Между другото, вече
не знаем дали изобщо ядем мляко. Защо е
така? Защото един човек там, който е взел
този  бизнес,  иска  да  изгради  личното  си
благоденствие, като лъже и дори трови много
други.  Другите  от  своя  страна  могат  да
отвърнат  на  това,  като  спрат  да  купуват
стоката му.

Трябва  да  ви  кажа,  че  това  което
виждаме днес , не само в България, но и в
други  страни  е  плод  на  отричането  на
Библейския морал в Европа. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ-
И  така,  няколко  урока  от  тази  първа
глава на Агей?

А)Първо,  Постави  Приоритетите  си
правилно.  Не  забравяй  думите  на
Исус:

 Maрк 8:36  Понеже какво ползва човек, ако
спечели целия свят, а изгуби живота си? 
Може мотивите на човека да гради личния
си живот да са добри и правилни, но ако
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тези  мотиви  изтласкват  Бог  от  твоя
център, тези мотиви са грешни. Ти може
да зачиташ и обичаш Бога, но ако Той не
заема първото място в живота ти, ако Той
не  е  твоята  първа  грижа,  тогава  твоите
приоритети не са наред. Не чакай Бог да
се  намесва  навреме  в  живота  ти,  да  ти
отговаря  на  молитвите,  да  снабдява
нуждите  ти,  да  чувстваш  грижите  Му.
Постави  днес  Бог  на  първо  място  във
всеки  ден  на  живота  ти.  Ние  често
стискаме  до  посиняване  временното,  и
глупаво изпускаме вечното.

Втория урок е:
Б) Поставяй нови начала. Юда след 16

години сложи ново начало. 
Новото  начало  означава  зрялост.

Много  вярващи,  изпадат  в  религиозен
летаргичен  сън.  Нарича  се  Религиозно
самозадоволство.  Те  застиват  в  едно
полусънно  духовно  състояние,  където
духовния им живот се свежда до :

Слушат  но  не  чуват  и  гледат  но  не
виждат. Редовно се хранят духовно, но не
изразходват енергията си за да служат и
духовно  дебелеят.  Виждаш  го  светия-
движи  се  с  ореол  около  главата.  Знае
идеално кой къде греши. Знае, как се идва
на църква и какво се носи в църква. Знае
реда на богослужението наизуст. Той може
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да  е  живата  съвест  на  църквата,  но
трудно  ще  го  видиш  да  се  впусне  да
направи  нещо.  Иначе  вижда  и  не  пести
критики  спрямо  грешките  на  тези  които
правят нещата!

Този  живот  задръства!  Църквата  е
място където много често ще се учим от
грешките си. Но няма да има грешки, там
където  нищо  не  се  прави.  Там  където
вярващите  се  пазят  от  нови  начала.
Когато човек гори от желание да направи
нещо за Бога, за да угоди на Бога, тогава
дори да сгрешим, Бог е обещал да обърне
всичко в добро. Нека никой в църква да
не бъде съдия! Нека всеки мисли, какво
ново начало да сложим за да прославим
Бог. Имаш ли своя идея за ново начало с
Бог?!

Така идваме и до третия урок:
В)Движение Напред или да не живеем

с миналото. Някои страдат поради факта,
че  са  спрели  някъде  в  миналото  си  –
извършена  фатална  грешка,  незаличен
спомен.  Други  не  могат  да  преживеят
носталгията си по миналото. Мисля, че и
затова  често,  често  България  е
управлявана  от  Социалистите.
Застиването в миналото ни дърпа назад. 

Пр.  Американците  сложили  за
посланик  във  Виетнам,  бивш
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Виетнамски  военнопленник  .  Петър
Петерсон  бил  6  години  пленник  във
Виетнам в Ханойски военен лагер. 

Това грешка ли е! Този човек ще може
ли да бъде дипломатичен спрямо хората
които  са  го  третирали  по-зле  и  от
животно. Чуйте неговия коментар:

„Аз  не  съм  гневен!  Оставих
всичката си горчилка и обида там при
вратите на затвора, когато излязох от
там 1972 г. 

Миналото  е  полезно  да  де  учим  от
него, не за да живеем в него. 

Не можеш и не трябва да се върнеш в
миналото,  не  можеш  да  останеш  в
миналото, ти и аз трябва да не спираме да
вървим напред! 

Това  е  тласъка  на  времето.  За  нас
думата  „сега“  е  само  секунда,  която
постоянно  се  превръща  в  минало.
Естествения  стремеж  на  времето  е
напред. Живота трябва да бъде изживян.
Времето не може да бъде върнато,  нито
забавено от нас хората. Бог чрез времето
ни казва: напред! 

Един  наш  израз,  казва:  Къде  си  се
разбързал, за гробищата ли?

Този израз е верен за хората без Бог.
Това  е  според  тях  нашата  крайна
дестинация. 
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Пр.  Тези  дни  се  възхитих  на  с.
Виолета. Искам да я поздравя.

-изгубила нелепо единствен син 
-заболяла от рак
Тя  гледа  напред:  с  бр.  Богомил  се

записаха да станат приемно семейство.
Взеха  си  дете  от  тези  изоставените,
трудните.  Бяха  разочаровани  и
трябваше да се разделят.

С.Виолета  и  предстои  утре
поредния  тест  маркери  за  наличие  на
рак в тялото и. 

Ние  имахме  конференция  миналата
седмица за приемни семейства. 

Вчера  с.  Виолета  ме  впечатли,
защото стана и пита жената дошла от
центъра за защита на децата: Как може
да  се  възстанови  правото  да  бъдем
приемно семейство. 

Ето това е да живееш с поглед напред.
Живота не може да бъде спрян и затова
всеки опит да го спираме, е трагичен. 

 
Г) Неотложно послушание

Дявола  успяваше  за  16  години
успешно  да  шепне  на  онези
съвременници  на  Агей:  Чакайте!  Не
бързайте!

Чувстваш, че е правилно, чувстваш че
е  угодно  на  Бога,  но  нещо  те  кара  да
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отлагаш.  Времето  на  отлагане  на  убива
ентусиазма да рискуваш. 

Когато  Бог  казва,  ние  трябва  да  се
подчиним. 

Деяния 17:30- Бог сега заповядва на
всичките човеци да се покаят.

Бог  очаква  незабавно  отзоваване  на
Неговите заповеди. Бавенето е от Дявола
и предизвиква Моралната парализа, която
затлачва извора на живот в нас. 

Пр. Млад мисионер работещ в Китай,
поради добрите си познания е поканен от
голяма Американска компания да остави
мисионерството и да работи за тях срещу
добра  заплата.  Мисионера  отказал!
Компанията  удвоява  заплатата,  като  го
кани  да  размисли!  Той  отново  отказва.
Тогава компанията пише: Господин Роберт
Джефри,  молим  ви  вие  да  определите
заплатата си и да ни кажете кога искате да
започнете при нас.

Отговора  бил:  „Заплатата  ви  е
достатъчно голяма, работата ви е твърде
малка, за да измести моята!!“

Сатана винаги иска да забави нашите
добри  инициативи  или  решения.  Той  е
готов да плати  висока цена,  само да ни
отклони от вървежа ни по трудния път но
сигурен път с Бога. Той иска всячески да
ни деморализира и разколебае.  
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Готов ли си да подпишеш празен лист
и  да  го  дадеш на  Бога,  Той да  попълни
договора си с теб?
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