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1. УВОД- 

(СЛ 2,3,4) Текст 
(СЛ 5) Винаги съм имал мечта и тази моя 
мечта е била във Варна да има 10 Баптистки 
църкви. Това е една от моите сладки болки. 
“Сладка” е защото зная, че 10 Баптистки 
църкви ще са голяма сила за нас като Съюз 
и благословение за целия град. „Болка” е 
защото помня и зная, че основаването на 
нова църква винаги е придружено с 
съпротива от вън, съпротива от вътре и 
съпротива от долу.   

Въпреки това аз зная, че основаването 
на нови църкви е добро и богоугодно, 
защото е библейско. Зная, че всяка църква 
пряко или косвено трябва да се ангажира в 
основаване на нови църкви. Разбира се 
глупаво е да кажа, че всяка църква трябва да 
основе друга църква, но няма да е 
пресилено ако кажа, че всяка една църква, 
трябва да бъде свързана с 
разпространяване на Благовестието и един 
от начините е именно основаване на нови 
църкви. Църквите трябва да са ангажирани 
по различни начини в този процес. За 
съжаление в България все още царува 
онова пост-комунистическо мислене, че една 
църква в населено място, е напълно 
достатъчна и няма нужда да се мисли за 
повече църкви. Съгласен съм, че имаме 
градове, където нямаме дори една баптистка 
църква и трябва да се мисли за тези места. В 
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същото време, там където градовете са 
големи и разстоянията дълги, задължително 
може църквите да се молят и мислят, за 
основаване на други нови църкви.  

По тази причина днес искам да положа 
тази идея в съзнанието на всички вас, за да 
знаете, да мислите, да споделите съгласие 
или несъгласие с тази идея и да се молим и 
постим заедно, за да може евентуално 
такова събитие, да става със съдействието 
на Святия Дух и защитата на Бога. Защо е 
нужно това? За да може да постигаме успех 
и победи в битките за нова територия на 
Божието Царство в града ни. 

 

2.  ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Основаване на нова Баптистка църква в 
рамките на града ни! Защо? 

Ето седем причини. Днес ще разгледаме 
само три от тях: 

 

1) Съвпада с Библейския модел 

Не дълго време след Петдесятница, 
църквата излиза от Ерусалим и започва да 
си прокарва път към Самария и към Европа. 
Не минава дълго време и вярващите 
разбират, че техния призив, не се отнася 
само до Израил , и до целия свят. Те си 
припомнят великата заръка на Христос 
преди да се възнесе, да отидат по целия 
свят и да проповядват, да учат и да 
кръщават онези които повярват в Христос.  
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Знаете ли колко града по света носят 
името „Варна”? Не много! 

Но в Сърбия на запад от Белград има 
малко село на име Варна. 

В Русия има село в Челябинск носещо 
името Варна в чест на загиналите войници в 
Руско-Турската война при превземането на 
крепостта Варна (която е нашия град) 

В Азърбейджан има малко планинско  
село на име Варна. 
(СЛ 7) В Италия има село в Южна Италия 
региона на Трентино-Алто, което се нарича 
Варна. 

 
(СЛ 8)В щата Илинойс –Америка, недалеко от 
Чикаго има малък град, на име Варна. 

 
(СЛ 9)Знаете ли че в покрайнините на Ню 
Йорк има място на име Варна. Това е 
мястото където е един от най-известните 
Американски университети Корнуел.  
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(СЛ 10) Парк Варна има и в Австралия, не 
далеко от столицата Сидни. 

Защо ви казвам това, защото по същия 
начин и в древния свят е имало две 
Антиохий и то не много далеко една от 
друга. Имало е Антиохия в Сирия и Антиохия 
в Писидия – Галатия(дн.Турция) 
(СЛ 11) И вярващите в Антиохия Сирийска са 
подбудени от Святия Дух да отделят двама 
души и да ги пратят в специално служение-
мисия в друг град, със същото име-Антиохия 
но Писидийска. Тези двама работят не само 
в Антиохия, но и в близките до Антиохия 
градове- Листра,Икония  , за основаване на 
църкви.  

 
Някой ще ме апострофира: 
Пастирю, тук не става въпрос за 

основаване на църкви в един и същи град, а 
в различни градове!? Да съгласен съм. 
Когато се основават църкви в други 
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градове/държави, се нарича „мисия”, а 
когато е в същия град се нарича 
„евангелизиране”. Евангелизирането е 
работа на една църква в града. С първа 
Баптистка църква (дори с църквата в 
Аксаково) ние сме една църква събираща се 
в различни сгради. Ние сме 
административно независими, но сме една 
църква в град Варна. Затова и не е много 
правилно да се наричаме Първа, Втора или 
Трета Баптистки църкви-защото сме една 
Варненска Баптистка църква. Поради тази 
причина и новата църква която искаме да 
бъде посята някъде в града, ще бъде със 
съгласието и одобрението и на останалата 
част от Варненската Баптистка Църква.   

Нещо повече, Варненската църква не се 
състои само от Баптистките църкви в града, 
но и от другите Християнски църкви. И всяка 
църква, която изповядва Исус като Божий 
Син и Спасител е Варненска църква. С това 
не ви насърчавам да ходите навсякъде и да 
нямате духовен дом, но ви насърчавам да се 
отнасяме с нужния респект към всяка една 
от тези църкви и най-вече към своята. 

 И така, защо ние се насочваме към 
евангелизационния модел, а не към 
мисионерския? Защото града в който 
живеем е доста голям. Освен това ние 
трябва добре да усвоим евангелизационния 
модел преди да пристъпим към национална 
или интернационална Мисия.  
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Нека оставим статистиката да говори 
малко! Какво казва тя: 
(СЛ 12) Населението на Варна при 
последното преброяване през 2011 г. е 475 
074. Християните според онова преброяване 
във Варна са 287 561. Това е повече от 50% 
от населението на града(ако това е истина- 
добре).  От тях 2 849 са Протестанти. Това е 
почти 1% от хората с Християнско 
самосъзанние в града(27 човека не ни 
стигат). 1% Протестанти в нашия модерен 
град намиращ се на брега на морето и 
хвалещ се с хора, които обикалят света и 
познават много култури. Какъв срам!  

Как можем да променим тази срамна 
статистика? Според мен, като залеем града с 
църкви! Истински здрави Протестантски , а 
защо не и Баптистки църкви, в които да има 
хора които да вярват в Бога и да не се 
срамуват от това, че са Баптисти.  

Миналата година населението на Варна 
е преброено на 335 177 души. Много, много 
ми е интересно, каква ще е статистиката през 
2021 г. Дали Протестантите ще сме още в 
този срамен процент или ще сме узрели и 
работещи за израстване на Божието Царство 
в градът ни.  

Основаването на Църкви, като част от 
Църквата Христова в града е Библейско и 
правилно.  

Знаете ли какво накара първата Църква 
в Ерусалим да прати мисионери по света? 
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Гоненията! Правилно ли е да повтаряме 
грешките на нашите предци. Бог иска от нас 
да изпращаме и ако не го правим, Той ще ни 
накара. Ще чакаме ли? 
(СЛ 13) 

2) Основаването на нова църква 

изостря евангелизационната и 

мисионерска чувствителност на 

църквата 

Ние виждаме, че Антиохийската църква-
майка имаше хора с интелект и духовни дарби: 
(СЛ 14)  Деяния 13:1  А в Антиохийската църква имаше 
пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, 
Киринееца Луиций, Манаин който беше възпитан заедно с 
четверовластника Ирода, и Савел.  13:2  И като служеха на 
Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и 
Савла за работата, на която съм ги призвал.  

Това беше църква с духовен потенциал. 
Там имаше хора с духовен опит и зрялост. Бог 
чрез Духът Си ги подбуди да отделят хора за да 
бъдат пратени.  

Една нормално растяща и увеличаваща се 
църква, трябва в един момент да започне да 
мисли за отделяне на хора за служение.  

Знаем ли ние братя и сестри, че всеки от 
нас трябва да бъде включен в някакво 
служение. Може ли в едно тяло да има орган, 
който да не върши нещо в тялото. Така, само си 
седи и няма никаква работа. Може работата му 
да е малка и незначителна, но трябва да върши 
работа.  
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Църквата е тяло и всеки от нас е съответен 
орган в него. Една църква трябва да е 
продуктивна. Ние казахме, че когато църквата 
основава църкви в същото населено място, тя е 
с евангелизационно служение, а когато изведе 
хора от себе си навън и в друго място в своята 
или в чужда страна, тогава тя упражнява 
мисионерско служение.  Това са служения в 
зависимост от растежа и зрялостта на църквата. 
В тази евангелизаторска дейност, хората с 
духовни дарби се насърчават и стимулират. 
Основаването на нова църква изисква и 
пророци и учители и хваление и водачество и 
молитва и пост, затова в църквата-майка тези 
дарби се откриват и стимулират за полза на 
Тялото Христово в града. Това е угодно на 
Святия Дух, който управлява целия процес.  

Най-погрешно ще е една църква да се 
радва на растеж, на служения и на общуване, а 
да не мисли, за изпращане на свои хора на 
други места за да бъдат сол и светлина там. 
Може ли светлината на нашата църква само, да 
е достатъчна за целия град? НЕ! Може ли 
нашия пример да бъде видян от целия град? 
Трудно! Ако обаче има църква във всеки 
жилищен комплекс, тогава е друго. Ние не 
искаме нашата светлина да мъждука в огромния 
град. Една звезда на огромния небосклон не би 
впечатлила никой, но какво впечатлява когато 
отправим поглед към небето. Огромния им брой 
на онези мъждукащи светила- коя свети със 
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своя светлина, коя отразява, но те всички 
светят и това спира дъха ни, като ги гледаме.  

 
(СЛ 15) 

3) Основаването на Църква, дава на 

църквата добра почва за духовни 

инвестиции 

Когато се основава нова църква, трябва да 
се жертва. Както едно бебе има доста разходи 
по отглеждането му, така и една нова църква 
има сериозни разходи. Искам да ви кажа, че 
няма по-добро място за вярващите да дават от 
средствата си освен в евангелизиране и мисия. 
В църквите може да има много проекти и по 
принцип те винаги са с евангелизационна цел, 
но основаването на нова църква трябва да е с 
приоритет в даването. В началото на миналата 
година ви казах, че вероятно ще трябва да 
събираме средства за нова сграда. Изглежда 
това няма да се случи скоро, но сега ви казвам, 
че нещо много по-вълнуващо ни предстои- да 
събираме средства , не за тухли и цимент, а за 
Тяло Христово.  

Жертвата за Бога е важен елемент от 
вярата в Бога. Истинската вяра се изпитва, 
тогава когато човека е готов да жертва. 
Жертвата от средствата ни е доста преломен 
момент в разбирането на вярващите. Време и 
сили по-лесно се жертват, но когато стане 
въпрос за пари, тогава нещата стоят по-
различно. Не всеки има такава вяра, че да 
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отделя от парите си за да дава за Бога. Бог 
също знае това и внимава. Той на много места 
в Словото, насърчава вярата, която е готова да 
даде за Господа, не само когато имаш, но и 
когато нямаш.  
(СЛ 16) Спомнете си вдовиците и в Стария 
завет и в Новия завет бяха като пример, защото 
проявяваха готовност за се разделят с 
последната си хапка или паричка за да я дадат 
на Бога. И Бог вижда и оценява това, като 
съответно знае как да възнагради онзи който е 
дал.  

Много вярващи се дразнят, когато им се 
говори за даване. Това е мой дълг, защото ако 
не ви насърчавам да давате за Господа, тогава 
ще искате да се моля за вас да свързвате двата 
края всеки месец. Ако правиш правилна 
икономика с Бога, няма да страдаш от 
финансов недостиг.  

Освен това даденото за Господа, е 
единствената инвестиция, която не е напразно 
вложена. Всяка друга може да бъде изгубена, 
тази обаче винаги ще ти връща дивиденти.  

Това е полезно за църквата, защото в този 
случай, тя се учи да дава извън себе си. Аз съм 
радостен и доволен, че ние сме църква, която 
не веднъж е давала извън себе си и извън 
своите нужди. Затова и Бог снабдява и прави да 
сме една от малкото църкви в България, която 
има сериозен годишен бюджет в който 
фигурират различни служения и проекти.  
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Основаването на нова Църква ще постави 
пред нашата църква много предизвикателства. 
Ето и останалите:  

4) Разширява духовните хоризонти на 
вярващите и помага на вярата им 

Църквата в Ол Соулс винаги е била пример 
за мен, как намират време в молитвените си 
събрания да се молят и да своите и за 
световните нужди. Това е защото са хора с 
широк взор на вярата. 

5) Възпитава в църквата чувство за 
единство, причастност, различия и 
семейни отношения 

Истината е, че в нашия Съюз повечето 
църкви които са в едно и също населено място, 
не се разбират и не живеят в единство и като 
семейство от една и съща общност. Често една 
църква е като Съюзен фаворит , а друга или 
други са само на име и като сателити около 
фаворита.  

6) Учи на смелост, молитва и разчитане на 
водителство от Духа 
 

7) Създава условия за откриване и 
активиране на нови духовни дарби и 
водачество  

 
За тях обаче ще говорим с Божията помощ 

следващата седмица.  
 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Основаването на нова църква ще има 
ефект както върху новата църква където ще 
се развиват нови водачески дарби и 
способности. 

То ще окаже въздействие и върху 
църквата-майка в която ще се развиват 
различни дарби. Едната е дарбата на даване, 
както и ще разширява виждането на 
църквата  и ще и помага да излезе от 
битовите си проблеми и да види 
общественото, националното и дори 
глобалното си значение.  

Основаването на църкви, ще даде една 
стабилност и на обществото на града ни. 
Мислите че хората не искат да има повече 
църкви в града ли. Искат защото виждат 
нашата работа, че е пред Господа.  

Пр. Китайските бизнесмени наемали с 
удоволствие работници които са 
Евангелисти. Защо ли? Защото те създавали 
една много добра атмосфера на работните 
си места. Те се молели за колегите си, когато 
изпадали в криза. Ако са повече във 
фирмата, те се събирали и се насърчавали 
към по-ефективна работа и искали и 
вярвали в успеха на фирмата в която 
работели. Те винаги работели с повече 
ентусиазъм отколкото невярващите.  

Църквата Христова е предопределена от 
Христос да бъде в предната част на 
човешкото развитие- културата, бита и 
семейството и в социалното дело. Днес 
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Църквата е абдикирала от много от своите 
задължения. Важно е да не абдикира от 
Евангелизирането на населението.  

Бог да ни даде и мъдрост и сили да 
бъдем Библейска Евангелска Баптистка 
Църква. Амин.    


