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1. УВОДСъс задоволство забелязах, че след като
споменах пост и молитва за съживление и
евангелизиране, доста хора откликнаха с
ентусиазъм. Надявам се и се моли този
ентусиазъм да не остане само като отбелязано
добро начало и след това да западне и
желанието да се превърне в скука и отегчение
от неудобствата и дискомфорта на постенето и
молитвата.
Искам да ви предупредя, че ние не можем
да видим прогрес, без да се сблъскаме с
промяна. Прогреса всеки съм сигурен, че го
желае, но промяната не е винаги приятна. Тя
може да е дори болезнена.
Миналата неделя мислихме върху въпроса
защо трябва изобщо да се занимаваме с
евангелизиране и достигнахме до 7
заключения:
1-Защото Исус ни заповядва!
2-Защото Христос е единствен път за
спасение на човешките души!
3-Защото спасението е лесно достъпно
чрез вяра Христовата жертва
4-Защото единствено евангелизиращата
църква изпълнява предназначението си.
5-Защото липсата на евангелизационен дух
създава вътрешни проблеми в църквата.
6-Защото не искаме да подържаме
бройката си чрез трансфери на вярващи от
други църкви.
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7-Защото евангелизиращата църква
създава по-здрави ученици.
2. ИЗЛОЖЕНИЕВтория въпрос с който ще се занимаваме днес е
Б) Как да евангелизираме днес или уроци за
съвременния сеяч на Словото?
В притчата за сеяча Исус ни дава едни ясни и
конкретни инструкции за евангелизиране.
1-Евангелизирай върху основата на Словото
БожиеЛука 8:11 Прочее, ето значението на притчата: Семето е
Божието слово.

Църквата днес се е социализирала и прави
всичко възможно под слънцето за да достигне
различни групи от хора в обществото. В
България църквата не е толкова многоцветна в
дейностите си, защото е под влияние на
Православието, което е твърде пасивно. На
Запад църквите имат служения във безброй
посоки и обхващат всякакви групи от хора.
При нас ние виждаме:
Работа със студенти
Работа с майки с малки деца
Работа с младежи от домове
Работа със семейства с деца с увреждания
Работа със социално слаби
Предбрачно съветване,
И други.
Някои Християнски идеолози са напълно
убедени, че църковната сграда трябва да бъде
социален център за църковното общество.
Църквата наистина трябва да се стреми да
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достигне всички слоеве на обществото и да
търси начини да ги запознае със Благата вест.
Но има опасност да започнем да приемаме
тези или да създаваме нови дейности с един
студен и професионален подход. Какво
означава последния израз:
Означава, че можем да изпълняваме
длъжност и да забравим да сеем семето на
Словото. Никаква дейност и никой проект, и
никакво служение, не могат да произведат
такъв дълготраен растеж и развитие и зрялост у
вярващия, както Божието Слово.
Всичко което се върши във името на Бога,
трябва да е Фокусирано върху Словото. От
проповедта в неделя сутрин до храненето през
седмицата в социалния стол. Но за да стане
това, ние –всеки от нас трябва да намери
начин, време и възможност да се отдава на
простичко систематично изучаване на Словото
Божие. Причината да преоткриваме тази нужда
е факта, че ние може да сме оратори и лектори
и специалисти по водене на дискусии, но ако
вършим тези неща без да изучаваме и
използваме Словото, ние си губим времето. Ако
искаме да бъдем Сеячи, но вместо Словото сме
напълнили кошниците си с други семена,
различни от Словото, тогава ефекта ни ще бъде
много мимолетен/временен. Този ефект, ще
бъде за тук, за време, може дори да е за
поколение, но не и за вечност.
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Истината тогава за църквата ще бъде, че
може и да расте, но няма да дава плод и няма
да просъществува.
2-Бъди готов на различни и
непредсказуеми резултати при
различните слушатели
Това е и основната поука от притчата. Нека
да помним, че семето е Словото и няма никакъв
проблем с него. Това семе е доказало
ефективността си в историята на човечеството.
Това семе е тествано в различни култури и в
различно време. То е същото вчера днес и во
веки (Йоан1:1- В началото бе Словото; и
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 1:2 То
в началото беше у Бога.
И
Йоан 1:14- И словото стана плът и
пребиваваше между нас; и видяхме
славата Му, слава като на Единородния от
Отца, пълно с благодат и истина.
И
Евр. 13:8 Исус Христос е същият вчера днес и
до века. )
Семето е Словото! Словото е Христос!
Словото е Същото, защото Христос е същият!
Ако ние не го заменяме с друго семе, то
трябва да даде същите вечни резултати. Ние
може да го сеем по различен начин: от ляво на
дясно, от дясно на ляво , само напред или само
назад(образно казано). Ние можем да го
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изучаваме и изследваме, но то остава същото.
Това е същото Слово, което птиците изкълвават
и което дава добър плод.
Но… предупреждението е че когато го
сеем, ще виждаме различни плодове.
Пр. Разказват за много успешен мисионер
в Африка. Работещ в едно племе, той
постигал много плодове и стотици идвали до
спасение, чрез неговото служение. След
години работа на това място и хиляди
спасени, той бил преместен в ислямската
част на Нигерия. Там той прекарал години
служение само с шепа обърнати във вярата.
Казват за благовестието в Китай, че е
успешно. Но тези които работят за
благовестието там, са балансирани в хвалбите
и казват, че има места където има взрив и
много повярвали, но има други места, където
хората са много резервирани и благовестието
не е така проспериращо.
Истината е в почвата. Отъпкана, камениста,
буренясала или рохкава и плодоносна. Много е
лесно обаче, ние да кажем: нашата е
„отъпкана“ и да спрем да сеем. Всеки който
реши да я определи като такава, ще е прав.
Отъпкана е защото Православието я е отъпкало
и сърцата на хората не се трогват от делото и
жертвата на Исус.
Други ще кажат: почвата в България е
„буренясала“! И ща са прави! Тя е буренясала
защото атеизма направи да израснат много
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вредни семена, докато благовестието беше
задушавано и мачкано.
Но искам да ви кажа нещо! Културата,
националните корени и религията оказват
влияние върху нацията и индивидите, но всеки
индивид е отделен и често е различен вид
почва от останалите. Затова, когато Бог отвори
възможност пред нас, много е важно да сеем
семето, и да го правим не автоматично, а с
молитва и пост, та Земеделецът да обработва
предварително почвата и тя да е податливадобра.
3-Не се подвеждай от бързи резултати13:20-21
Анекдот: Една Баптистка църква била
пълна с хора. Залата била препълнена и всяка
неделя имало правостоящи. Било горещо и
неудобно. Една неделя преди службата, тъкмо
пастира застанал на амвона за да проповядва,
когато в препълнената зала влезли четирима
с дълги черни кожени палта. Двама застанали
отзад на пътеката, а двама отпред. Те се
обърнали към залата и извадили от под
палтата си автомати. Единия грабнал
микрофона и казал:
Който е готов да получи куршум заради
вярата си в Исус, нека остане в залата,
останалите веднага да се изнасят навън.
Много бързо залата се опразнила и от
няколко стотин души останали двадесетина.
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Тогава мъжете прибрали автоматите и
се обърнали към пастора:
Пасторе, лицемерите си отидоха, можеш
да продължиш сега. Останаха верните!
Често църквите са пълни откъм хора, но са
доста празни от към истински верни.
А когато един пастир дойде за първи път на
ново място, често става така, че църквата му се
пълни бързо и разбира се тези първи, бързи
успехи са насърчителни. Да но дали …?
Преди години, реших да пускам тото.
Пуснах първия си фиш и … спечелих четворка.
Не беше много, но беше достатъчна за да си
помисля: това е лесно и носи печалба.
Продължих известно време да пускам фишове,
докато един ден се … събудих. Какво правя? И
спрях.
В богословските колежи предупреждават
бъдещите пастири да не се глевозамайват от
това, че в началото на тяхното служение,
църквата в която са, се пълни бързо. То е от
любопитството на хората, не от това, че са
твърде успешни в благовестието. Има хора,
които търчат след новите неща, но интереса им
охладнява и след това започва истинското
нарастване или стопяване, което показва
истината за църквата.
Когато започваш да благовестваш, бъди
готов на подобно развитие на нещата. Бърз и
опияняващ успех. Препоръчително е да се
радваш на първичния успех, но да не се
омайваш и да не залагаш много на него. Между
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другото, Исус отделя най-много думи за да
обясни това състояние на семето. Бързо
даващото плод, но и бързо умиращото.
Опитните земеделци знаят, че между сеитбата
и жътвата има доста време и дълго чакане.
Ранните плодове, не са устойчиви и не дочакват
жетвата. Нещо повече, Исус говореше за четири
вида почви. От трите само една даде добър
плод. Другите три похабиха семето.

Езекил 33:1 И Господното слово дойде към мене и рече:
33:2 Сине човешки, говори на людете си и кажи им:
Когато нанеса меча върху някоя земя, и людете на оная
земя вземат някой човек изпомежду си и си го поставят за
страж, 33:3 и той, като види че мечът иде върху земята,
затръби и предупреди людете, 33:4 тогава, ако мечът
дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не
се пази, кръвта му ще бъде на главата му. 33:5 Той е чул
гласа на тръбата, а не се е свестил; кръвта му ще бъде
върху него; когато, ако беше се свестил, той би
избавил живота си: 33:6 Но ако види стражът, че
мечът иде и не затръби, и людете не се свестят, и мечът
дойде и постигне някого от тях, той наистина биде
постигнат поради беззаконието си; но кръвта му ще
изискам от ръката на стража. 33:7 Така е и с тебе,
сине човешки; Аз те поставих страж на
Израилевия дом; чуй, прочее, словото из устата
Ми, и предупреди ги от Моя страна.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕС тези три съвета ще спрем, за да
продължим с останалите следващата неделя.
Евангелизирането е труд от наша страна.
Усилия, които може и да не дадат желания от
нас резултат. Евангелизирането не е просто
бърборене на религиозна тема.
Евангелизирането е осъзнаване на една истина:
Истината, че в Словото Божие има
предупреждения отправени към грешния и към
добрия/праведния. Към първия
предупреждението е че греха му му носи
наказание от Бога, към втория е че правдата му
не е достатъчна за да го оправдае пред Бога.
Но има добра вест и за единия и за другия и тя
се казва „ВЯРА В БОЖЕСТВЕНОСТТА И
ИЗКУПИТЕЛНАТА ЖЕРТВА НА ИСУС
ХРИСТОС ВАЛИДНА И ДОСТАТЪЧНА ЗА
ВСЕКИ ЧОВЕК В СВЕТА“
Евангелизирането е нашата дейност на
глашатаи, на пазачи.

Евангелизирането е тръбене на Божието
Слово към всеки който би пострадал поради
наказанието идващо от греха.
Четете внимателно Езекил 3 и Езекил 33
И двете места много ясно и картинно
говорят за нашата отговорност спрямо
невярващите.
И накрая, нещо и за предстоящия пост и
молитва:
ТЕМА: Молим се и постим с искане за
съживление. Това означава дух на покаяние
да дойде от небето за да приемат хората
благата вест, а не да я отхвърлят. Искаме
всеки месец Бог да дава нови души да се
покайват.
ВРЕМЕ: един ден в седмицата, който е
удобен за тебе. Пенсионерите могат да вземат
делнични дни, работещите могат да вземат ден
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от уикенда или удобен делник. Идеята е да не
си твърде зает и да забравиш и ядеш или пиеш.
Пости се цял ден от изгрев до залез.
НАЧИН: Пости се без храна и без вода.
Можеш да постиш и само без храна, но ако
имаш болест и трябва да взимаш задължителни
лекарства можеш да ги вземаш с течност. Ако
лекарствата ти изискват храна. Приеми малко
храна и лекарствата. Важна е застъпническата
молитва. Някои които не са постили и ще го
правят за първи път, може да започнат само без
храна, но с чаша чай. Аз съм бил на 4 години,
когато постих за първи път с родителите си. Не
един а цели три дни.
ВНИМАВАЙ: В деня на поста бъди
внимателен и бягай от грях. Показвай любов и
милосърдие. Давай на бедните и чети Исая 58
глава. Внимавай ежедневните грижи да не те
разсеят и да нарушиш поста си. Ако допуснеш
такава грешка –или тази седмица вземи друг
ден или се постарай това да не се повтаря.
СВОБОДА: Ако не си убеден в силата на
поста и молитвата, не се ангажирай. Поста ти
няма ефект! Направи го само ако имаш вяра. Не
пости за да отслабнеш. За това си има диети.
Ако имаш страхове, че поста ще ти навреди,
моли се Бог да ти отнеме страховете- само за
информация , има т.н. лечебно гладуване с
което се лекуват много болести.
ВКЛЮЧВАНЕ: При изхода ще видите лист
хартия с дните от седмицата. Сложете подписа
си след някой от тези дни и с това ще поемете
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отговорност пред Бога, че когато нямате
препятствия ще постите и ще се молите в този
ден всяка седмица през следващите 3 месецадо май. Който иска може и повече.

