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1. УВОДМиналата неделя започнахме да мислим,
върху един от онези Псалми, които (както
казахме) пътуващите за поклонение към
Ерусалим Евреи. Когато те са спирали за
отдих и пренощуване, те не са си губели
времето и не са си пилеели мислите, за
земни и преходни неща. Те са използвали
Псалмите за да отправят мисли към Бога и
Неговите дела в живота им.
Миналата неделя размишлявахме за
първите три стиха на Псалм 126. Те са
стихове на хвала и прослава към Бога. За
какво Поклонника хвали Бога? Кое събитие
го вдъхновява за да прослави Името на
Всевишния? Видяхме, че освобождението
се явява най-подходящото събитие. Дали
някой ще се изненада от това решение на
Поклонника?Не мисля! Излизането от
робство, за да живее в свобода е винаги найзначимото събитие за всеки човек. Затова
българина помни 3 март 1878г. , защото
тогава му е била върната свободата.
В класическото произведение на Мигел
де Сервантес, героят му обеднелият
материлно , но богат духом Дон Кихот,
философски обяснява на хитрия и
пресметлив селянин Санчо Панса смисъл на
свободата. Дон Кихот изговаря класическата
фраза:
Свободата Санчо, е едно от най ценните блага,
с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито
съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето.
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За свободата, както и за честта,може и трябва да се жертва
животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло,
което може да сполети човека.
/ Мигел де Сервантес, „Дон Кихот“/

Християнина от 21 век, няма защо да се
оглежда дълго за да види и оцени
стойността на своята свобода. Днес хората
робуват на работодателите си, на имотите
си, на парите си, на банките, на кредитори,
на арендатори и на кого и какво ли още не.
Може да изглеждаме добре, но сме роби. И
ако им време в което човека да има наймного нужда от свобода, това е днес. Преди
време може да е имало робство и то е било
тежко,но във физическото робство може да
има духовна свобода. Днес хората страда
най-много от духовното робство, в което
тялото може да прави каквото си иска, но
душата е вързана с конопените въжета на
растящия грях.
И така коя е най-важната свобода и
тогава и сега? Исус каза:
Йоан 8:31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи:
Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои
ученици; 32 и ще познаете истината и истината ще ви
направи свободни. 33 Отговориха Му: Ние сме Авраамово
потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш
Ти: Ще станете свободни. 34 Исус им отговори: Истина,
истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на
греха.

Свободата от греха е най-важната и тя
винаги може да бъде причина, ние да хвалим
Бога и да мислим за Него.
„

2. ИЗЛОЖЕНИЕ-
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Но днес продължаваме напред с стихове 46. След думите на хвала, от устата на
пътуващия за поклонение евреин, се чува:
А- Слово на молитва- стих 4
Пса 126:4 Върни, Господи, пленниците ни Като потоци в
южните страни.

Аз намирам този стих за изключително
важен и поучителен за нас.
Свободния Евреин, който върви към
любимия на сърцето му Ерусалим, в първите
три стиха изразява радостта и възхвалата си от
факта, че е свободен, че може да отиде във
великия град, да влезне във великия храм, да
се поклони на великия Бог, за великите Му
дела.Въпреки радостта си и задоволството си
той, не намира пълен мир в сърцето и ума си!
Защо? Защото има негови братя, които са още в
плен. Той не може да ги забрави. Той не може
да спи спокойно, залъкът горчи в устата му,
възглавницата му е твърда и радостта му не е
пълна, защото там някъде, има негови
сънародници, които страдат, които са лишени
от свобода, които не могат да правят това което
той прави.
Не е ли показателно и силно това
свидетелство, на само един стих от този 126
Псалм?
В тази своя молитва Псалмист не е сам:
Още в началото на Еврейската нация
откриваме това уникално качество у евреите.
Мойсей води Израил през пустинята. Той е на
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планината Синай за да получи заповедите, а
народа току що е видял планината и чул
гърмовете, но вече е тихо, а Мойсей се бави:
Арон е там и народа иска бърз бог. Той им
прави теле и те му се кланят. Бог е разгневен,
но Мойсей застава в застъпническа молитва
пред Бога и казва:
Изх. 32:32 Но сега, ако щеш прости греха им, - но ако не,
моля Ти се, мене заличи от книгата, която си написал.

Ние чуваме Ап.Павел да казва с разкъсано
от скръб сърце:
Рим. 9:3 Защото бих желал сам аз да съм отлъчен/анатема от
Христа, заради моите братя, моите по плът роднини: 4
които са израилтяни, на които принадлежат
осиновението на славата, заветите и даването на закона,
богослужението и обещанията:

И още един известен вярващ в историята –
Джон Нокс, който се моли:
Дай ми Шотландия или ще умра!
Или както Джорж Уитфилд, който също се
моли: Боже, дай ми души или вземи моята
душа!
Къде е застъпническия дух на онези герои
на вярата? Защо днес в една голяма църква,
онези, които се събират за да застават пред
Бога в молитва и да викат: Дай Боже души!
Искаме спасение на души!Искаме го повече от
всичко друго! Защо тези хора се броят на
пръсти?
Аз бих казал, че когато отиваме неделя
сутрин на църква за да бъдем в Божието
присъствие, както Поклонниците възкачващи се
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към Ерусалим, ние трябва приоритетно да се
молим: Боже освободи онези които все още са в
плен.
В сряда ние освен че се молим, ние се
насърчаваме също да бъдем духовни войни,
които както Израил от Книгата Исус Навин да
превземаме територия в гр.Варна за Божието
царство.
Пр.Не зная за другите, но когато изпратих
Ема на училище в първия учебен ден, аз не
стоях дълго да гледам ритуала по откриването
на новата учебна година. Вместо това, обиколих
училището с молитвата: Боже на силите, нека
това училище, да стане територия, където
учителите да имат страх от Теб. Нека в това
училище, децата да бъдат учени на добро и
правда! Нека всички сили на поднебесната
които действат за да лъжат, подмамват и
завличат човешки души, в Името на Исус
Христос от Назарет, да бъдат прогонени. Нека
това място да бъде освободено за да действа
Божия Дух и небесните силни същества да го
населят! Нека правдата и успеха бъдат винаги
тук! И т.н се молех, обикаляйки района на
гимназията, наричайки това място Божия
територия.
Искам да призова цялата църква, всеки
който вярва в силата на молитвата на светиите.
Всеки който вярва, в това, че духовните битки и
победи имат свои физически измерения, да се
присъедини към това завоюване на духовни
територии във Варна. От теб се иска смелост,
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вяра и въображение. Иска се да видиш, че
ставащото във видимия свят има свои духовни,
невидими измерения. Иска се да повярваш, че
твоята молитва е духовна сила въздействаща и
накланяща везните към победа на Божието
царство. Както при битката между Амалик и
Израил , развитието на битката зависеше от
това дали ръцете на Мойсей бяха вдигнати
нагоре, …
Изх. 17:11 И когато Моисей издигаше ръката си, Израил
надвиваше; а когато спущаше ръката си Амалик
надвиваше.

… така и успеха на фирмата в която
работиш, болницата, митницата, съда, НОЙ,
данъчното или коя да е друга институция в
която чакаш на опашка, Общината покрай която
минаваш, а и спасението на душите на хората
всред които се движиш, са в зависимост от това
дали от твоето сърце излиза застъпническа
молитва. Помоли се и вярвай, че от тебе в този
момент излиза мощна сила, която накланя
везните в посока – победа на Божието царство.
Тогава ти на практика правиш това, за което ние
се молим всяка сряда:
… да се свети Името Ти, да дойде
Царството Ти, както на небето, така и на земята
(във Варна)…
Едно такова тихо, но сериозно и постоянно,
застъпничество може да промени града ни, така
както сто евангелизации в Морската градина
или на центъра, няма да направят. Бъди
духовен войн и води битката, за нови
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завоевания в града в който сме поставени да
светим.
Застъпническата молитва е духовен труд.
Тя не е за мързеливци. Тя не е за линивите.
Затова Псалм 126 завършва със :
Б- Слово на Обещание-5-6стих
Пса 126:5 Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат.
6 Оня, който излиза с плач, Когато носи мярата семе, Той
непременно с радост ще се върне. Носейки снопите си.

Тези думи на песента, ни разказват за
сеяча. За този който не мързелив, а напротив,
труди се усърдно и дори със сълзи на очи. Тези
стихове ни разказват за …:
1- Задачата на сеяча
2- Сълзите на сеяча
3- Победата на сеяча
Нека накратко обърнем внимание на тези
етапи! Словото уподобява вярващия със Сеяч.
Сеяча е човек, който има в ръцете си контейнер
със семе. Той върви бавно напред, като с
ръцете си пръска семето в почвата пред него.
Посяването на семето не е единствения труд
който полага сеяча. Той също копае, полива ,
пръска, подрязва, почиства, бори се с паразити,
и още вероятно много други неща прави, преди
да бере плод.
Първата задача е да подготви почвата и да
засее семето.
Това е задача и на всеки вярващ
Християнин. Ние сме поставени на места и се
намираме всред хора, с тази цел- да
разпръскваме семето на Божието Слово. Как?
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Първо като с живеем свято и така подготвяме
почвата. Като се молим! Като свидетелствуваме
или като разказваме Евангелието.
Погледнете само- ако вземе картата на
Варна и забодем по една кърфица, там където
живеем, ще видим, че не сме малко. Задачата
на всеки от нас е да сеем Словото там където
сме. Това е поръката на Христос към учениците
и към нас: Идете и научете- Мат.28:19.
Втория момент е грижата на сеяча. Ние не
сеем семето и да бягаме. Както всяко семе, така
и Семето на Божието Слово изисква грижа.
Тази грижа Словото я нарича Бреме.
Исус ни е дал такова Бреме:
Maт 11:30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е
леко.

Пр. Можеби не всички сте чували за
Армията на спасението. Това са хора, които в
лоши дни на неверие и духовно падение са
давали живота си за да помогнат на някой
нещастник от западнал квартал да повярва. Те
обаче не винаги са били такива. В началото,
когато още основателя им Уилям Буут е бил
жив, в редиците на Армията настъпил хаос и
морално падение. Тогава загрижени
ръководители писали писмо до основателя с
въпроса: Организацията се разлага, какво да
правим?
Отговора бил: Опитайте със сълзи!
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И те го направили. Не след дълго започва
съживление и Армията започва да си върши
работата.
Бог очаква да види у нас чувство на
неотложност. Вярващия няма да се покае,
докато в него Бог не види неотложно желание.
Ние виждаме, че има хора, които идват на
молитвени, само когато имат неотложна нужда
от помощ. Бог ще даде съживление, само когато
види във вярващите неотложно желание и
копнеж за това. Неотложността е често причина
за сълзи.
Сълзите в Християнството са полезни и
обещаващи, защото ние виждаме в тези
последни стихове на Псалма, обещанието за …
Победа на сеяча. Победата е причина за
радостта. Победата е добър богат плод.
Ние носим ценно семе в себе си-Божието
Слово. То не остарява и не умира.
Пр. Когато археолозите откриват
гробницата на Тутанкамон, всред предметите
там, те намират и семена. Семена престояли
там 3000 години. Учените взимат семената и ги
посяват и семената поникват.
Така е и Божието Слово в нас. Макар и
древно, то има живот в себе си. Само трябва да
бъде посято.
Пр. Един вярващ, не можел да убеди жена
си, че има Бог. Разговарял дълго и водели
ожесточени спорове. Тогава вярващия решил
да покани пастора за разговор с жена му.
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Пастора не познавал жената, но обещал да я
срещне. Когато уговорената среща се състояла,
пастора попитал жената: Вие мислите ли, че ако
днес приключи живота ви, ще бъдете в небето?
-Аз не вярвам в небе и Бог,- бил отговора!
-Нека попитам-казал пастира- вие убедена
ли сте, че знаете абсолютно всичко в света и
вселената?
-Със сигурност , не-отговорила жената.
-Пастора тогава казал- вие не сте
атеист(атеиста твърди, че знае, че няма Бог),
вие сте агностик(агностика твърди, че не знае
дали има или няма Бог) , защото след като
твърдите, че не знаете всичко, тогава не знаете,
дали Бог не съществува там където вие още
нямате знания.
-Да-отговорила жената- вероятно е така. Аз
съм агностик.
-Тогава –казал пастира- има две
възможности- вие сте или откровен агностик
или неоткровен такъв!
-Какво значи това- попитала жената?
- Това означава, че ако сте откровен
агностик, вие не знаете дали има Бог, но искате
да разберете. Ако сте неоткровен, тогава не
знаете, и не ви интересува дали изобщо има.
Кой от двамата сте вие?
-Е искам да съм откровен агностик!-бил отг.
-Добре-казал пастира- тогава искам да
направите следното. Ще ви дам Билия и искам
да прочетете от нея една книга- Евангелието на
Йоан. Всеки ден по една глава.
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-НО аз не вярвам в Библията!
-Нищо, аз не ви карам да вярвате, аз ви
карам да четете и четейки да си задавате два
въпроса:
1-Исус кой твърди че е?
2-Какво означава това за мен?
Съгласна ли си?
-Добре –отговорила жената.
-Това са 21 глави- казал пастира- ще се
видим след 3 седмици.
Жената дошла на следващата неделя, и
пожелала да се кръсти, защото разбрала още
след първата глава истината и получила
уверение в спасението.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕЗавършвам! Три важни неща откриваме
в Псалм 126
1- Ако си спасен, тогава не забравяй
този факт. Това е най-великото
събитие в целия ти живот. Благодари
и хвали Бога постоянно за това.
Използвай неделната служба за да
отдадеш хвалата на Бога за свободата
на твоята душа.
2- Ако си спасен, не забравяй онези
които още не са. Искай БОГ да ти даде
грижа в сърцето за тях. Идвай в Сряда
на молитвеното, за да се насърчаваме
и водим заедно битка за завладяване
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на територии за Божието царство във
Варна.
3- Вземи решение от днес, с Божията
помощ да не спираш да сееш семето
на Благата вест навсякъде където ти
се отдаде възможност.
4- Последното е от мен: ако слушайки
това Слово, ти усещаш че си от
хората, които не могат да кажат, че са
свободни още, тогава знай, че ние сме
се молили за теб. Божия Дух те води
на това място за да чуеш
освобождаващата истина, че Бог те
обича, Исус е страдал, умрял и
възкръснал, за да можеш чрез вяра в
Неговото дело, да намериш свобода
от робството на греха и да имаш мир с
Бога. Потърси промяната още днес.
Това е възможно.

