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1. УВОД(СЛ 2)
Днес ходенето на църква е
омаловажено и се счита от много вярващи,
за бреме, от което те търсят причина да се
отърсят. И щом търсим, не минава дълго
време преди да намерим.
Пр. когато бях студент по богословие, в
началото на моето учение, почувствах нещо
което може да се е зараждало и в твоето
сърце, особено ако имаш някакви духовни
ангажименти. Реших, че ако се занимавам 5
дни в седмицата с Библия, редно е да си
почина два дни и да не ходя на църква. Имах
доста причини- далеко беше църквата,
пастира не проповядваше интригуващи
проповеди, аз бях напред с материала и той
не можеше да ме изненада с нещо ново, не
познавах хората, не ми обръщаха внимание
хората от църква, имаше хора които не
отговаряха на моите критерии за християни,
намирах г за религиозни, но не за Християни.
Списъка от неща които ме караха да се
откажа от неделните си разходки до
църквата и обратно беше дълъг. Докато
когато търсех причина да бъда там, не
намирах други освен, че съм вярващ и че
мястото ми в неделя е там. Решено, сторено!
Нямаше кой да ме спира или да ми чете
„Христински морал” и аз спрях да ходя.
Първата неделя беше ОК. Занимавах се с
книги и гледах Телевизия. Втората неделя
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също мина, но в края на деня, не се чувствах
нормално. Не ми беше комфортно и така
остана за цялата седмица. Когато дойде
третата Събота, аз вече знаех: Това което
правя не е правилно за душата ми. Душата
ми имаше нужда от това време. Някой може
да каже: Традицията ти те мъчи! Трябва да
ви кажа, че аз не съм от онези, които ще се
жертвам заради традиция. Ако е истина,
тогава ще я пазя, но ако е традиция, бих я
жертвал, ако имам доказателства, че не е от
значение.
Днес с Божията помощ искам да ви
представя 4 причини поради които да
полагаме усилия и да жертваме време да
бъдем тук всяка седмица! И дори не само по
веднъж, а и повече! Да бъдем на Църква, не
по традиция, а по убеждение!
2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ 3)
А) Нашата Църква е централна част
от Божия стратегически план за
Духовното ни Израстване.
Какво отговаряте на хора, които заявяват:
„Аз нямам нужда от Църква, за да бъда
Християнин!”. Като погледнеш това може
технически да изглежда вярно, за някои. Те са
от дълго време в църква и са изслушали
стотици и дори хиляди проповеди, от дори и
лоши проповедници. Те имат интерес към
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Библията и знаят доста стихове наизуст. Те
могат да направят проповед на добро ниво.
Знаят много, знаят всичко, знаят толкова, че
трудно проповед би ги изненадала или
впечатлила. Интересно, е че не те правят това
изявление, а онези които от скоро ходят на
църква и не изпитват глад и жажда да слушат
Божие Слово.
Чуйте думите на Исус:
Maт 16:18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър(Значи:
Канара.) и на тая канара ще съградя Моята църква; и
портите на ада няма да й надделеят.

Исус съгражда църквата си на теб и мен.
Той няма да спре да гради, ако ние сме духовни
канари, защото Негов е принципа, че граденето
на пясъчна основа, е знак на неразумност.
(СЛ 4)
Лука 6:47 Всеки, който идва при Мене, и слуша Моите
думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.
6:48 Прилича на човек, който като построи къща, изкопа
и задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана
наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не
можа да я поклати, защото беше здраво построена.

(СЛ 5)
6:49 А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който
е построил къща на земята, без основа; върху която се
устреми реката, и начаса рухна; и срутването на оная
къща беше голямо.

Ако ти не искаш да слушаш Божието Слово,
ти строиш къща без основи. Ако ти не искаш да
бъдеш в Църквата, тогава не можеш да бъдеш
канара и не можеш да бъдеш употребен, за
изграждане на Църквата.Изграждането на
Църквата се състои в моето и твоето лично
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духовно изграждане. Ако не сме изграждани,
тогава губим от наградата си. Инвестираме във
временното, но не и във вечното. Бог има
стратегия за да изгражда духовния човек в теб и
Твоята Църква има централна роля в тази
стратегия, не я пренебрегвай.
(СЛ 6)
Б) Нашата Църква изгражда нашия
характер и личност!
Притчи 13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А
другарят на безумните ще пострада зле.

Ап.Павел отзвучава този съвет с една
фраза на древния Еврипид:
1Кор 15:33 Не се мамете. "Лошите другари покваряват
добрите нрави".

Нямаме представа колко много ни влияят
хората с които се събираме най-често. Виждаме
го в младите и ги иронизираме, но ние
възрастните не по-малко се влияем. Ако цял
ден си на работа с интриганти, ти също ще
станеш професионален интригант. Ако си цял
ден с критикари, ти също ще станеш такъв. Ето
защо е важно в църква да се възпитава
честност, вяра, любов, взаимно зачитане и
внимание. Това учи Библията. Това е работата
на проповедите. Такива трябва да са хората в
Църква. Църквата трябва да се бори срещу
всичко което е извън този стандарт, за да има
подходяща атмосфера в която да може да
бъдем и да абсорбираме, когато сме заедно.
Затова Словото ни учи да се разговаряме с
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псалми и химни, защото излязат ли разговорите
ни от духовната сфера, лесно грешим и се
наскърбяваме взаимно.
Посланието към Евреи насърчава
вярващите в Църква:
(СЛ 7)
Евр. 3:13 но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е
"днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата
на греха.

Колко би било добре, ако в нашата църква,
тези които са зрели и разбиращи Словото и
живота, не прекарват времето в безсмислени
разговори, а насърчават и помагат и разпалват
всеки който е нов и незрял. Ще повторя това,
което и друг път съм казвал: Има много
дългогодишни вярващи, които мислят, че
църквата е място където някой цял живот,
трябва да се грижи за тях. Това не е вярно!
Църквата е място където силните работят за да
може слабите да станат силни, младите да
узреят и малките да пораснат. Колко хубаво е
да си споделяме теми за молитва и пак както
казва Словото:
(СЛ 8)
Рим. 12:15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с
ония, които плачат.

Пр. Знаете ли, че докато аз си говоря с
някого за рязане на лози, за градини, политика
и други безмислени разговори, има брат, който
тази седмица загуби много близък човек. Това
стана внезапно и в умът му се е запечатала
картината на смъртта. Той е в шок! Той е
травмиран! Наранен е! Съборен е! Той има
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нужда да поплаче на рамото на някого. Има ли
такова рамо в тази църква?Жалко е ако няма!
Знаете ли, че докато си говорите за деца и
памперси, една сестра е на ръба на
депресията, и не може сама да се бори. Тя идва
на църква, не за да слуша тривиални разговори,
а за да намери някой който да я прегърне, да я
успокои, да се помоли с нея и да и каже
насърчително Слово от Бога за нея.
„Ама пастирю, аз нямам такова Слово, аз
не ставам за такива неща!?” Нямаш, защото
никога не търсиш и никога не искаш! Ако
търсиш, ще намериш и ако искаш, ще
получиш(Лука 11:9)
(СЛ 9)
Ти си нужен в тази Църква! Някой има
нужда от теб, а вероятно утре ти ще имаш
нужда от някой в тази Църква! Общуването ти с
хората в Църква, ще изгражда в теб характер и
личност, различни от тези които светът би
изградил. Не пропускай тази възможност!
(СЛ 10)
В) Нашата Църква ще чисти лъжите
с които светът ни залива всеки ден!
Павел предупреждава вярващите в Колоса:
Кол 2:8 Внимавайте да не ви заплени някой с философията
си и с празната си измама, по човешко предание, по
първоначалните учения на света, а не по Христа.

Цивилизования свят около нас гради вече
своя философия за живота. Тя все повече се
различава от Християнската. Европа и Америка
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мразят, мюсулманите да ги наричат
„християнско гето”. И в желанието си да не
бъдат наричани така, те са готови да подложат,
всеки който държи на Християнските принципи,
на груба дискриминация. Те градят морал и
етика, базирани на демокрация, а не на
Християнство. Защо? Защото искат да се
разграничат от Хритиянството! Ето
философиите на цивилизования Запад:
(СЛ 11)
Глобализация, Мултикултурализъм,
Сексуална революция, антиавторитаризъм,
Политическа коректност, Феминизъм,
Материализъм, Полово неутрални и ред други.
Днес Канадците променят химна си да е полово
неутрален, но там в Канада, вече забраняват на
активните Християни, да бъдат приемни
родители или да осиновяват, защото не
изповядват „джендър” идеологията. След
време сигурно ще премахнат мъжки и женски
род от българския език. Утре някой ще
предложи Библията да стане джендър
адаптирана и много християни ще се запалят за
това. И ще се запалят тези които иначе не
можеш да ги накараш дори на работа да кажат,
че са вярващи, нежели да благовестват.
Живота, медиите, светът кипят от нови
идеологии и философии. Някои от тях звучат
дори убедително, но това не означава, че са
здравословни и чертаят светло бъдеще!
(СЛ 12)
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Ние имаме нужда от духовен душ, с който
да измиваме от ума и сърцето си, светския прах
и нечистотия, натрупвани всеки ден от
седмицата. Къде да го правим? В църква
разбира се! Внимавайте, всеки Християнин е
застрашен от духовен либерализъм.
(СЛ 13)
Римл 1:22 „Като се представяха за мъдри,
те глупееха!”И пак:
2Tим 3:1 А това да знаеш, че в последните времена ще
настанат усилни времена. 3:2 Защото човеците ще бъдат
себелюбиви, сребрелюбиви, надменни, горделиви,
хулители, непокорни на родителите, неблагодарни,
нечестиви, 3:3 без семейна обич, непримирими,
клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на
доброто, 3:4 предатели, буйни, надути, повече
сластолюбиви, а не боголюбиви, 3:5 имащи вид на
благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива
страни.

(СЛ 14)
Г) Нашата Църква ще ни тренира да
сме силни във вярата
Eф 6:10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на
Неговото могъщество.

Как става това, не е напълно ясно, но става!
Пр. един младеж живеел в съседство до
възрастна жена. Всеки ден, той и помагал да си
внесе тежки неща от двора в къщи. Вършел го
без да покаже и най-малко отегчение. Жената
един ден не издържала и възкликнала:
Младежо, кой възпита във вас такъв чудесен
характер?
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Младежа отговорил: Когато бях момче, бях
зависим!
Не може да бъде- изненадала се старицата!
Да-продължил младежа- моите родители
ми създадоха зависимост от Църква!
Ходенето на Църква, има своето
благотворно влияние върху всеки който
присъства. Върху някои повече, върху други помалко. Всеки получава според процента на
присъствие.
Пр. По-голямата сестра заявява с тон не
търпящ противоречие на по-малката: Ще
играем на училище!
По-малката не и се играе на училище, но
знае, че не може да откаже на кака. Затова
помисля и отговаря:
Добре, ще играем, но на мен ми пиши
отсъствие!
Има хора, които идват на църква,
неправилно мотивирани. И съответно
присъствието им е формално, ако обаче
присъстваш, макар и формално, има голяма
вероятност, все пак да дойде време, когато да
бъдеш променен.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ заключение искам да те попитам дали
си съгласен да кажеш тази молитвадекларация( ако искаш можеш да я снимаш с
телефона си, за да я помниш:
(СЛ 15)
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Отче, Велики! Това е моята църква! Ти
я запълваш с хора като мен! Тя ще е жива,
ако аз съм жив! Тя ще е щедра, ако аз съм
щедър! Тя ще е добра, ако аз съм добър! Тя
ще е гостоприемна, ако аз съм
гостоприемен! Тя ще е пълна с любов, ако
аз съм пълен с любов! Тя ще е активна, ако
аз съм активен! Тя ще е изграждаща, ако аз
изграждам и позволя да бъда изграждан!
Столовете и ще са пълни, ако аз работя за
да напълня поне 1-2 стола! По тази
причина, аз обещавам и с Твоята помощ,
искам да положа усилия да правя всички
тези неща, които искам моята Църква да
бъде! АМИН

