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1. Програма на богослужението  

10.03. - ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН 
 
  1. Хор – „ОТЧЕ НАШ “ и „ НЕБЕСНИЯТ ДОМ “ 
  2. Обявяване на празника 
  3. Обща песен № 242 – „ СТАНЕТЕ СЕГА ВЪЗКЛИННЕТЕ… “ 

  4. Псалм  --------------------------------------------- 
  5. Обща песен № 237 – „ РАДОСТ , РАДОСТ  НА ЗЕМЯТА… “ 

  6. Псалм  --------------------------------------------- 
  7. Обща песен № 200 – „ ОТ СМЪРТТА СЪМ СПАСЕН… “ 

  8. Вили – стих. 
  9. Младежи 
10. Благословение на децата 
11. Съобщения 
12. Прочит от Библията 
13. Молитва за България 
14. Проповед 
15. Обща песен № 317 – „  ВСЕ ПО СМЕЛО В ПЪТЯ…“ 

2. Съобщения 

 Другата седмица на 15-16 март ще се проведе 36 
редовен Конгрес на СЕБЦБ. Събитието ще се проведе в 
залата на Баптистката църква в гр.Казанлък. Нашите 
делегати на този Конгрес са съответно: 

-Влади Желев 

-Пламен Сердаров 

-Димитър Костадинов 

-Маргарита Атанасова 

-Ан Тодорова 

-Бана Ризова 

-Силвия Бобева 

 

 Края на Март или началото на Април, ще извършим 
ръкополагане на кандидата ни за дякон брат Владислав 
Желев.  

Обявяваме това събитие от сега, и онези които одобряват 
кандидатурата му, нека се молят за сила и изпълване от 
Святия Дух върху него. Ако има такива които са против 
кандидатурата му, нека своевременно да представят 
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аргументите си пред него в мое присъствие, за да има време 
той да се моли и да изправи онова което може. 
Не могат да се оправят, ако в него са открити  неща свързани 
с: 
-неморалност- мъж на една жена 
-пороци-алкохол, алчност, клюкарство 
-характер- двуличие, несериозност, липса на самообладание 
Призовавам всички да отделите време за молитва за 
събитието и нека Бог да ни води, за да не допуснем 
грешка(както веднъж вече го направихме).  

 

 В събота(23.март), по следващата седмица, е време за 
провеждане на нашата регионална(Североизточен 
регион) общоевангелска молитва.  

Събитието ще се проведе в Добрич, в Християнска 

Църква „Отворено небе“ от 13 часа. Онези които искат 

да присъстват на събитието, са добре дошли и е 

желателно (да не кажа задължително от Божия гледна 

точка). Първите 8 записали се, ще ползват безплатно 

църковния микробус. Останалите ще се придвижат по 

свой начин и за своя сметка.  

 

 Още по-следващата събота(30 март) аз трябва да 
присъствам на национално пастирско събиране във 
връзка с националната молитва. Събирането ще бъде 
във Велико Търново.  

Молете са за мен и за Националната молитва. Тази 

година молитвата ще бъде във Варна и отново на 22 

септември във Спортна зала(кои от вас са се молили и 

са искали Спортна зала за Царството?) 

 

 Два концерта се очертаха около Великден 

-На Цветница(21, април) вечерта ще бъде нашия 

концерт в който в тон с единството между църквите 

сме поканили да участват изпълнители от Първа и 

Аксаковска Баптистки църкви. 

-На Великден (26, април) ще имаме общоградски 

концерт във ФК. Програма предстои да се уточни.  
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1. УВОД- 

На всички Евангелски Християни, 
честит празник  на Евангелската песен. 
Песента е начин по който човека чрез  
хармония на тонове и лириката на 
думите, изразява дълбоки чувства и 
душевни вълнения.  

(СЛ 2) „Музиката дава израз на онова, за което 
не могат да бъдат открити думи, но не може 
и да остане премълчано!“- Виктор Юго 
„Музиката дава душа на Вселената, криле на 
ума, полет на въображението и живот на 
всичко!“-                               Платон 
Птицата се познава по песента!- казва една 
латинска сентенция 
(СЛ 3) Където и да погледнете, навсякъде има 
песни: в дъжда, във вятъра и в стенанието на 
страдащите ... Навсякъде песни. –Ан Райс 
(Ам.писателка романистка) 

Всеки ден трябва да послушаш поне една 
песен, да погледаш хубава картина и ако е 
възможно, да прочетеш поне едно мъдро 
изречение. -                                  
 Гьотеhttps://www.crossroadbg.com/johan_volfgang_gyote.htm

l 
Има само два начина да изживееш живота си. 

Единият е да живееш така, като че ли не съществуват 

чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо.- А.Айнщайн 

Християнската песен е чудото, което 
извира от благодарната и признателна 
човешка душа, към своя Творец и Бог пред 
Когото се прекланя.   

https://www.crossroadbg.com/johan_volfgang_gyote.html
https://www.crossroadbg.com/johan_volfgang_gyote.html
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Песен, Хваление и Поклонение на Бога. Три 
различни действия към които Библията ни 
насърчава и които ние често свързваме и 
приемаме като едно и също нещо. 

Търсих много за да очертая границите, но 
те се преплитат.  

Какво ни насърчава Библията за тези 
неща? 

Няколко въпроса искам да разгледаме: 

(СЛ 4) А) Какво е ХВАЛЕНИЕТО?  

Това е прославяне на Бога, заради 
качествата Му на Бог. Хвалението идва от 
сърцето и се изразява в думи.  
Хвалението казва: Бог е Велик!, и описва 
какво точно разбира под „Велик“!  

Библията е сериозно загрижена, да 
покаже делата на Бога с цел хората да Го 
опознаем. Само онзи, който познава Бога, може 
да Го хвали. Ние хвалим Бога, поради много 
характеристики, които сме открили за Него. 
Псалмиста призовава хората да хвалят Бога, но 
им дава и причина „защото“!   
Пса. 100:4  Влезте в портите Му със славословие. И в 

дворовете Му с хваление; Славословете Го и 
благославяйте името Му.  100:5 Защото Господ е благ; 
милостта Му трае до века. И верността Му из род в 
род.  

(СЛ 6) Когато хвалим Бога, с песен има няколко 
опасности: 
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1-Да се наслаждаваме на музика и ритъм и 
качествата на Бог да липсват в умът ни. 

2-Да гледаме на хвалението като на вид 
църковно забавление и Бог да го няма в 
мислите ни. 

3-Да превърнем хвалението в рутина с 
която до толкова сме свикнали, че тя не ни 
вълнува и не ни приближава до Бога. 
(СЛ 7)Библията често сравнява хвалението с 
жертвата. Вместо кръвна жертва, Бог очаква от 
нас хвалебна жертва: 
Евр. 13:15  Прочее, чрез Него(Исус Христос) нека принасяме 

на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от 
устни, които изповядват Неговото име.  

Пса- 150:2  Хвалете Го за мощните му дела, Хвалете Го 
според голямото Му величие.  

Хвалението може да бъде с песен, с 
молитва, с инструмент, с изповед пред 
човеците. Затова нашия живот трябва да е 
поредица от хвалебствени действия, чрез които 
ние да декларираме нашата сигурност, 
благодарност и възхита поради делата Му в 
живота ни. 

(СЛ 8)Хвалението е изява на характера и 
качествата на Бога, поради това че ние сме Го 
познали от опит и откровение! Кои качества на 
Бога са ти познати на теб? Днес можеш ли да 
направиш списък от събития и 
опитности(изцеление от болест, намеса в 
трудност, отговор на въпрос, решение на 
проблем…), които да запълнят твоят личен 
Псалм, твоето лично хваление? 
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(СЛ 9) Б) Какво е поклонението? 

Поклонението е израз на респект, почит, 
преклонение и признание към Бога. Когато имам 
респект и признавам някого, аз се старая да му 
угодя. Така е и с Бог. Поклонението за разлика 
от хвалението, никъде в Словото не е сравнено 
с жертването. Въпреки това, от редица стихове, 
ние можем да видим, че нашите дела за Бога 
могат да се тълкуват като жертва. 
Поклонението ни не се състои толкова в много 
превиване на кръста, колкото (образно казано) в 
цапане на ръцете и нозете-т.е. вършене работа 
за Бога.  Словото  ни учи: 
Рим.  12:1  И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, 

да представите телата си в жертва жива, света, 
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.  

С телата и делата си ние се покланяме на  
Бога. Ако основата на хвалението е 
познаването на Бога, основата на поклонението 
е вярата ни в Него. Вижте Словото ни 
насърчава да не стоим бездейни. Делата ни са 
израз на вярата от една страна и израз на 
сериозността ни към Бога от друга страна.  
(СЛ 10)Яков казва: 
Як. 2:17  Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е 

мъртва.  

Вяра и сериозност, които се демонстрират с 
дела. Има много които казват, че вярват, но не 
казват в какво или кого! Нашата вяра, трябва да 
е в Бога и трябва да е живот, не само думи. 
Вяра демонстрирана в живота, се нарича в 
Библията „служение“.  
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(СЛ11)Служение с цяло сърце и с добра воля, 
така както Павел описва вярата на Филипяните: 
Филип.  2:17  Но макар че се принасям аз като възлияние 

върху жертвата и служението на вашата вяра, 
радвам се и с всички вас се радвам.  

Служение на добродетелност и 
милосърдие, както при Евреите: 
Евр. 13:16  А не забравяйте да правите благодеяния и да 

споделяте с другите благата си; защото такива 
жертви са угодни на Бога,  

Служение на щедрост и споделяне на 
благата отново както при Филипяните: 
Филип. 4:18  Но получих всичко, и имам изобилно; наситих 

се като получих от Епафродита изпратеното от вас, 
благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на 
Бога.  

И ако хвалението е жертва на сърцето и 
устата, можем да кажем, че поклонението е 
жертва на сърцето и ръцете.  
(СЛ 12) То може да се формулира с израза: Бог 
е достатъчен! 

Йоан ни разказва историята на срещата на 
Исус с една Самарянка. В разговора между тях 
често се споменава поклонението: 
(СЛ 13) Йоан 4:19  Казва Му жената: Господине, виждам, че 

Ти си пророк.  4:20  Нашите бащи в тоя хълм са се 
покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето 
трябва да се покланяме.  4:21  Казва - Исус: Жено, 
вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в 
Ерусалим ще се покланяте на Отца.  4:22  Вие се 
покланяте на онова, което не знаете; ние се 
покланяме не онова, което знаем; защото спасението е 
от юдеите. 4:23  Но иде час, и сега е, когато истинските 
поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; 
защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.  
4:24  Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и 
истина трябва да се покланят.  
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Исус дава да се разбере, че поклонението 
не е свързано с място, а с действие на 
спасение, силата на Духа и истината Христос.  

Исус формулира поклонението така: То не 
е място, а дела за спасение на души, със 
силата на Духа и чрез истината за Христос.  

Кога за последно си се покланял на Бога 
според това определение? И ако се питаш къде 
е песента в поклонението, питаш се защото не 
си изпитал радостта от това да видиш как 
твоето дело може да доведе някого по-близо до 
вечния живот. Върши дела с тази цел и 
молитва. Изявявай на хората истината за Исус  
и тогава ще видиш и Божията сила да действа 
чрез Духа- това е покМузиката лонение угодно 
на Бога. Тогава песента ще кънти в сърцето ти, 
защото ще си радостен и благодарен на Бога.   

 
       Искам още нещо да добавя!  

Не много хора са музикални-т.е. могат да 
свирят или да пеят. Но аз НЕ познавам такива 
които да не обичат да слушат песни и музика. 
Музиката постоянно звучи около нас. Има 
такава която ни харесва и такава която не ни 
харесва. И тук идва един въпрос: 

(СЛ 14) В) Каква музика да слушам? 

Днес няма музика която да е забранена. 
Някои от нас обаче си спомнят времето, когато 
„Битълс“ и „Ролинг стонс“ бяха забранени в 
България. Защо? Защото Музиката е сила и 
Песните са влияние! 
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Историята на църквата, ни показва, че и 
химните и духовните песни почти винаги са 
били база за църковни спорове и разделения.   

Изобщо музиката винаги е била 
противоречиво обсъждана.  

Днес музикалния пазар е може би най-
преситен. Музика прави и даровития и 
бездарния. И всичко се слуша. Пазара на 
Християнската музика също е залят от 
материал. Безброй стилове. Разнообразието е 
хубаво нещо, защото в него всеки може да 
намери нещо за себе си.  

Въпреки това, всеки е свободен за решава 
за себе си, коя музика му харесва. Музиката 
обаче оказва влияние върху умът и душата ни. 
Тя ни влияе чрез хармония, ритъм и лирика. 
Вярващите хора трябва да имат в себе си 
Божия Дух, който да ги учи и умъдрява. И ако ме 
питате: Какво да слушате от популярната 
музика, ще ви отговоря с думите на Ап.Павел 
към вярващите в Коринт: 
1Кор._6:12  Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; 
всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от 
нищо.  

1Кoр._10:23  Всичко е позволено, но не всичко е полезно; 
всичко е позволено, но не всичко е 
назидателно(поучително).  

Няколко неща могат да ни сполетят, ако не 
сме внимателни и селективни: 

Първо да си навредим. Може ли музиката 
да вреди? Може! Ако искате четете научни 
статий, ако искате направо се доверете на 
Ап.Павел, който ни подсказва. Всяка музика е 
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позволена, но не всяка е полезна. Има ли 
вредна музика, отговора е ДА има! Тогава 
внимавай! 

Втората  клопка е да бъдем обладани. 
Съвременното определение за „обладан е 
„пристрастен“. Доказано е че има музика която 
предизвиква пристрастяване. Онова към което 
съм пристрастен ме обладава и владее волята 
ми и контролира живота ми. Ако позволя Бог да 
владее над мен, Той ще ме води към вечен 
живот. Ако позволя материални и временни 
неща да ме водят, те ще ме водят към смърт. 
Трябва да внимаваме! 

Третата опасност идва от възможността 
музиката да не влияе поучително, изграждащо. 
Отново е доказано, че има музика, която кара 
човека да мисли, да чувства и го възвишава. 
Има и друга музика която събужда низки 
страсти, първични инстинкти и възхвалява 
Сатана или демони. Християнина трябва да 
бъде внимателен и да пази душата си! Ето 
няколко стиха в помощ на колебаещите се и 
чудещи се как е правилно да постъпят: 
(СЛ 16) Притчи 4:23  Повече от всичко друго що пазиш, 

пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.  
1Кoр. 10:31  … всичко вършете за Божията слава.  
Кoл 3:17  и каквото и да вършите, със слово или дело, 

вършете всичко в името на Господа Исуса, като 
благодарите чрез Него на Бога Отца.  

Нека се молим Бог да издигне даровити 
автори и композитори в България, които да 
преливат с талант да творят стихове и музика 
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за Божия слава. Такава музика, че и 
невярващите певци да копнеят да ги пеят.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Хваление, поклонение  и песни. В света 
има добри и полезни неща, но има и зли и 
вредни също. Словото ни наставлява с цел 
да ни предпази от възможни опасности: 
(СЛ 17) Кол. 3:16  Христовото слово да се вселява във вас 

богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми 
и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в 
сърцата си.  

И псалмите и химните и духовните песни 
днес са и благозвучни и разнообразни и в 
изобилие. Можем да им се наслаждаваме, 
без да има каквато и да било опасност те да 
ни навредят. Така е защото щом прославят 
Бога, те не биха ни навредили.  

Хваление, Поклонение и Евангелски 
Песни. Три угодни на Бога инструмента. 
Прилагай ги всеки ден на живота си и няма 
да сгрешиш.  Амин. 


