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1. УВОД- 

Аз обичам да пея. Обичам хубавите 

песни и хубавите изпълнения. 

Имал съм моменти да изпадам под 

силното влияние на Духовните песни и да 

изпитвам духовен екстаз. Това не е било 

често, но тогава харизматиците нищо не 

струват. 

В същото време, много трудно можеш да 

ме развълнуваш с музика. Понякога са ме 

побивали тръпки като слушам музика, но 

това е рядко.  

Като бях по-млад, имаше едно момче, 

което водеше хваление и той умееше така да 

подбере песните и така да води хвалението, 

че наистина да се пренеса в „небесни 

места”. Той беше от Англия и се казваше 

Лион. Сега помага на Петдесятната църква в 

града.  

Чувал съм че има хора, които като 

хвалят Господа с песни, към тяхното 

хваление са  се присъединявали Ангели с 

тяхното хваление. Миналата година ви бях 

пуснал такова хваление, записано на касета. 
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Аз вярвам в мистерията и в силата, на 

Евангелската песен. Когато вярващия запее, 

тук на земята за да хвали Своя Създател, 

нещо величествено се случва на Небето.  

Пр. Гледах един филм преди няколко дни, в 

който Слънцето взаимодейства е някаква 

неизвестна до сега планета и след поредица 

от бедствия, щеше да унищожи Земята, с 

плазмени огнени стрели. Но хората, бяха 

открили някакъв камък и с помоща на машина 

сглобена чрез Зодиака и този камък, те 

можаха да изпратят лъч в Космоса, който се 

превърна в щит около Земята, който отби 

тези стрели и спасиха Земята. 

Мисля, че когато вярващия пее песен на 

хвала към Спасителя си, в небето се случват 

редица неща, които ние може да не 

схващаме, но те се случват.  

Разбира се за да се задейства, небесната 

мощ, тук на земята, трябва малко повече от 

няколко изпети песни, защото така налага 

реда на богослужението.  

Зная, че младите не обичат старите 

песни в Песнопойката. Зная, че старите не 

обичат младежките песни извън 

Песнопойката.  Но зная още, че Хвалебната 
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Духовна песен, изпълнена от сърце, дори да 

излиза от устата на пълен музикален 

инвалид, може да задейства мощен небесен 

механизъм, който да пази нас хората и теб 

лично от поразяващите сили на 

поднебесната.  

Трябва да кажа, на всеки който по време 

на хваление, не приема хвалението 

сериозно, или го смята за излишен шум. 

Трябва също да кажа, не всеки който смята 

пеенето на песни по време на хваление, за 

дребна, незначителна, безлична дейност: 

Грешиш / мамиш се много лошо. Губиш 

прекрасно за себе си време! Не ангажираш 

небесни сили в своя полза!  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Нека видим какво казва Словото по 

отношение на Хвалебния вик на вярващите: 

Текст: 2 Летописи 20:1-30 

Една Библейска история разказва, за 

Юдейския цар Йосафат. Един от малкото 

царе, който искаше народа да служи на Господа 

и съдействаше за това. Той разговаря и 

предупреди, както свещениците, левитите  и 
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служещите в храма, да внимават как служат. Не 

като задължение,  а като служба пред Господа. 

Той разговаря със съдиите в Юдовите градове, 

да внимават и да въздават справедливо 

правото на хората, защото Бог вижда делата 

им. Той като един Евангелизатор обикаляше 

всред народа си и ги агитираше да се обърнат 

към Господа(1 Лет.19:4-7) 

Девиза на Йосафат е „Господ ще бъде с 

добрия!”- с този девиз завършва 19 гл. 

  

Но, Господ ще бъде с добрия, не означава 

непременно, безоблачни дни и липса на 

опасности. 

Глава 20 започва с надвисването на голяма 

опасност над народа на Юда. Три други народа 

са се събрали срещу тях- моафците, амонците 

и (предполагаме)сирийците.  

Йосафат е уплашен. Йосафат оставя 

всичко друго и тича да се допита до Господа. 

Междувременно обявява пост по цялото си 

царство. Той свиква народа си да дойдат в 

Ерусалим. Събира народа в и около храма и се 

моли на Всевишния. В молитвата си, той 

рециклира думите от молитвата на Соломон, 
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когато благославяше зданието на храма (3 Царе 

8) . Още добавя информация, че при 

преминаването на Израил през пустинята и 

през пределите на Едомците, които са потомци 

на Исав, те не са им навредили. Не са 

навредили  и на моавците. Защо Йосафат се 

моли с тази молитва? Защото често злото е 

идвало защото Евреите не са се отнасяли 

правилно към съседите си. Бог не е оставял 

това ненаказано.  

Затова Йосафат споменава в молитвата си, 

че те не са сгрешили към тези народи. А ето те 

са дошли сега за да ги прогонят от земята 

дадена на Юда в наследство от Господа. И 

нещата не изглеждат изобщо обещаващи. Тези 

три народа са много по-силни и Юда няма шанс 

да се пребори и да им надвие. Затова пък Юда 

има жив Бог! 

По време на молитвата, Бог ги насърчава, 

като им обещава, че Той ще се бие за тях!  И тук 

става интересно!!! Няколко важни действия: 

1-Песента преди битката е Тест за 

проверка на вярата ни(ст. 19-20)- 

Забележете, че хвалата им не беше тиха и 

нежна. Тази хвала идваше от възторжени или 

уплашени сърца. Сърца, които бяха току що 
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получили уверение в Божието благоволение 

към тях, но и сърца, които знаеха, че врага им е 

непобедим и ако Бог не се намеси, утре техния 

живот свършва. 

Йосафат чува Божието Слово. В неговите 

уши звучат думите на Азаил, но когато до врата 

ти стои враг, който иска живота ти!? Тогава 

човешкото сърце е много противоречива почва. 

На кого да вярваш. На кое да вярваш? На какво 

да вярваш?  

От едната страна стои реалния враг, а от 

другата стои невидимия Бог. Ние много по-

лесно вярваме на това което виждаме, 

отколкото на онова, което не виждаме. Йосафат 

поне за едно беше вече сигурен- грешката не е 

в него. Врагът не е наказание, а тест. 

Равносметката- Внимавайте!Това е 

много важен момент в живота на всеки 

Християнин. Когато врагът те обиколи, когато 

сърцето ти се свие от страх при застаналия 

пред или около тебе или влезлия в тебе  враг, 

първата ти работа е да провериш как ти стоиш 

пред Господа. Дали атаката на Дявола е 

разрешена поради това, че твоя грях е 

прескочил лимитите, на божието търпение или 

защото Бог иска да провери вярата ти! 
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И когато разбереш, че злото не е 

наказание, а тест, да извикаш от радост.Викът 

на радост е нормалната реакция на вярващия. 

Защо? Защото при теста, ако се довериш на 

Тестващия (Бог) , Той води битката за теб и 

победата е неминуема. Такава победа е повече 

от победа( както ще разберем по-нататък). Бог 

те води в битка, която да подобри предходното 

ти състояние. Битка, която ти носи сигурност и 

спокойствие. Великолепно нали! 

Но нека си припомним определението на 

вярата в Евреи 11:1- „Вярата е даване на 

твърда увереност в неща за които се 

надяваме, убеждение за неща , които не се 

виждат!” 

Думите на Йосафат в стих 20 са вик в който 

той и народът имат  свръхестествена подкрепа 

да бъде насърчен да вярва, не на видимото, а 

на невидимото.   

Затова и песента на народа преди битката, 

дори и да беше повече вик на страх и 

несигурност, беше важна, защото беше вик за 

помощ към Бога. Колкото и да са големи 

очите на твоя страх, обърни ги нагоре. 

Колкото и песента ти да звучи повече на 

панически вик, отправи я нагоре. Бог иска да 
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те научи, да гониш страха при вида на врага, и 

да пееш вместо да пищиш.  

Пр.Припомни си Павел и Сила от 16гл на 

Деяния, когато бяха затворени в затвора. Бяха 

ги били много. Краката им бяха стегнати в 

клада. Съдбата им беше несигурна. Утрешния 

ден можеше да е последен в живота им. Те 

имаха право да се страхуват, да са тревожни, 

да мислят, да плачат.Не! Вместо това, те пееха 

песни.   

 

Ако песента ти преди битка не е писък. Ако 

можеш да пребориш страха си в този момент, 

ти си достигнал духовна зрялост. Ти си 

постигнал добро духовно ниво.  

2- Песента по време на битката е 

знак за Бога да действа-И когато пееха и 

хвалеха Господа, Господ постави засади против 

моавци, амонци и едомци- (ст.21-22) 
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Йосафат излиза на бой. Бог му каза, че 

няма да се бие, но му каза и да излезе и отиде 

към врага. Смешно малката Юдова войска 

тръгва към пълчищата на врага. На тях не им 

оставаше нищо друго освен една сляпа вяра и 

надежда, че сега когато застанат над Долината, 

Бог ще хвърли огън от небето и ще порази 

амноци и моавци.  

Изглежда като чиста лудост, но Йосафат е 

наредил на мъжете да вървят и да пеят. 

Нормално е когато войската ти е малка, да 

мислиш за тактика и да имаш стратегия. 

Нормално е да приготвиш засади и клопки с 

които някак да опиташ да балансираш. Защо 

Йосафат избра тази „музикална тактика”? 

Текста ни отговаря! 

2Лет. 20:21  Тогава, като се съветва с людете, нареди някои 

от тях да пеят Господу и да хвалят великолепието на 

Неговата светост като излизат пред войската казвайки: 

Славословете Господа, защото милостта Му е до века. 

20:22  И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ 

постави засади против амонците и моавците, и 

против ония от хълмистата страна Сиир, които 

бяха дошли против Юда; и те бидоха поразени. 

20:23  Защото амонците и моавците станаха против 

жителите на хълма Сиир за да го изтребят и заличат; и 

като довършиха жителите на Сиир, те си помогнаха 

взаимно да се изтребят.  
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Можете ли да видите детайла?  

„И когато почнаха да пеят…” 

Звучи ми като „и когато свещениците 

намокриха нозете си в края на водата на река 

Йордан…” 

Бог обича адреналина!  Той често чака до 

последно, сякаш да се увери, че няма да се 

откажем. 

Те тръгват за да се срещнат със 

смъртта(казано по човешки). Още не е дошла 

вест, (например) че врага е избягал панически 

през нощта. Те не са видели и пушек да излиза 

от лагера на враговете-знак че Бог ги е изгорил 

с небесната си зенитната артилерия. Те не 

знаят какво ще видят когато погледнат от 

хълма. Но те пееха и вървяха  към 

неизвестното. 

Не ни ли се налага често да вървим към 

неизвестното? Когато отиваш на интервю-ти 

вървиш към неизвестното! Когато си извикан и 

отиваш на среща с шефа – ти вървиш към 

неизвестното. Когато се качваш в колата си-ти 

вървиш към неизвестното. Когато лягаш на 

операционната маса- ти отиваш към 

неизвестното.  



 12 

Ако отиваме към неизвестното с песен на 

хвала в уста, вижте какво става в момента в 

който отвориш устата си за да пееш: 

20:22  И когато почнаха да пеят и да хвалят, 

Господ постави засади против амонците и моавците, 

и против ония от хълмистата страна Сиир, които 

бяха дошли против Юда; и те бидоха поразени. 

Пр. Спомням си преди години, когато се 

решаваше за мен дали да уча Богословие. Аз 

току що бях завършил висшето си 

образование във Варненския ВМЕИ и имах 

договор по който трябваше да работя 6 

години във Варненско предприятие за да си 

изплатя образованието. В същото време 

имах предложение да отида в Англия за да уча 

Богословие. Реших да отида и да разговарям с 

Директора на предприятието- млад и доста 

аморален бивш преподавател във ВМЕИ. 

Чаках в приемната и чувах как той се шегува с 

млада колежка. Нищо не предвещаваше да 

имам положителен отговор. Бях много 

притеснен и ми се искаше да се махна от там, 

но нещо ме караше да стоя. Молех се, за 

мъдрост, за думи, за правилно поведение. 

Изведнъж едно спокойствие настъпи в мен и 

отвътре ми дойде песен. Запях тихичко. Пял 

съм няколко секунди до минута, когато врата 
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се отвори, младото момиче излезе като самия 

директор я изпрати, и ме видя да чакам.  

„При мен ли си?” 
„Да, искам да разговарям за нещо?” 
„Влизай!” 
От там нататък разговора ни протече, 

така сякаш този човек от сутринта ме е 

чакал за да ми помогне. 

Когато излязох от канцеларията му, 

всичко беше уредено. 

В момента когато запееш . В момента в 

който отвориш уста за да прославиш 

велеколепието на Божията святост, Бог вече 

работи в твоя полза.  

С коя песен ти ще влезнеш в битката на 

утрешния ден? Ще дадеш ли на Бога зелена 

светлина за действие, чрез песен излизаща от 

твоята уста и сърце.  

3- Песента след битката е песен на 

радост- (ст.27) 

Песента след битката , продължи 

забележете- от бойното поле се пренесе в 

Ерусалим и до Господния дом (ст.28) В 

Старозаветния храм се принасяха кръвни 

жертви. В Новозаветния храм, който сме ние 

вярващите, се принасят Жертви на хвала. Те 
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въпреки, че са най-популярни в Новия завет, не 

са Новозаветно откритие. Давид говори за този 

вид жертви: 

Пса._50:23  Който принася жертва на хвала, той Ме 
прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа 
Божието спасение.  

Какви са резултатите от Песента След 

Битката? Много и различни.Летописи ни дава 

едиин спиисък от благословения, които носи 

песента след битката: 

-(ст.25)Плячката е цялата на тяхно 

разположение и ако битката е траяла няколко 

часа, резултатите от тази битка и тази победа 

те трябва да събират цели три дни. Битката ни 

може да е кратка или дълга, но ползите от нея 

със сигурност ще ни ползват за дълго време.  

-(ст.26)Долината на битката стана Долина 

на Благословения 

-(ст.27)Радостта е пълна и е радост идваща 

от Господа.   

-(ст29)Победата от Господа, прави 
враговете ни да се страхуват от нас и да не ни 
закачат. 

-(ст30)Победата от Господа, ни носи 
дългосрочни мир и спокойствие. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Християнството идва на крилете на 

песента-е казал някой. 

Християнството насърчава песента. То 

инспирира песента. Песента при нас, не е 

просто музика- тя е послание. Песента при 

вярващите е предусещне за победа, тя е 

победен зов, тя е победна радост. Песента е 

откровение, избавление и изцеление. Четете 

Словото и ще се уверите. Използвайте 

песента за да прославяте Бога си и ще имате 

доказателства. 

Пр.когато с.Златка беше жива, аз често я 

чувах как пее Християнските песни. Сама. Тя 

отваряше песнарката си и пееше. И с песен, 

не със скръб, тя си отиде при Бога. Твоите 

съседи чуват ли те ти да хвалиш Бога си с 

песен? Помни: Християнската песен в твоята 

уста ще предшества много чудеса! 


