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1. УВОД(СЛ 2)
Какво представлява една Църква?
Словото ни дава определения за този
исторически и световен феномен. То я
нарича Тяло Христово. Гонена, мразена,
ухажвана и превъзнасяна, тя остава една
мистерия, която надживява монарси,
диктатори, царства и династии, народи и
световни организации.
Когато някой каже думата църква,
обикновения гражданин, веднага си
представя построената сграда някъде в
рамките на града или селото. Затова ние
казваме, че сградата е един елемент по
който се идентифицират определена група
от хора.
(СЛ 3)
Православните все още наричат своите
църковни сгради Храмове. При тях нещата
със сградите стоят по-различно отколкото
при нас, защото в Православните храмове,
влизат всякакви хора. За тях съответната
сграда, може да не означава абсолютно
нищо, или може да са много привързани към
нея-чрез емоционален момент от живота им.
(СЛ4)
За нас Евангелистите нещата са поразлични. Ние най-често свързваме
определена сграда с нашата
деноминационно-доктринална
идентификация. Сградата макар и често
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отричана и критикувана, има значение бих
казал повече, за обществото в което сме,
отколкото за нас. Защо ли? За нас, тази
сграда означава взаимоотношения, които
може да не са винаги най-добри. За
обществото обаче, е друго. То узнава
постепенно , че определена група от хора
влизат в тази сграда и отслужват някакви
религиозни ритуали. Хората навън ни
наблюдават и разбират, че добри или лоши
хора влизат в тази сграда всяка
седмица(един или повече пъти), с
твърдението че служат на Бога. Затова ние
вярващите знаем, че нашето поведение там
в света, оказва влияние върху отношението
на света към всеки, който би се определил ,
като част от хората идващи в тази сграда за
да служат на Бога.
(СЛ 5)
Ние всеки ден с поведението си и
думите си хвърляме определени цветове
върху имиджа на всички вярващи идващи в
зелената църковна сграда, за да служат на
Бога. Някога хвърляме светли и приятни
цветова, друг път тъмни и грозни.
Пр. Казвал съм и друг път за този
инцидент в който като пастир на друго
място, аз инкогнито чух разговора на двама
страници минаващи покрай вратите на
църковната сграда:
Единия казва: Тук се събират една
секта. Построиха тази сграда с пари от
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чужбина. Постоянно идват при тях някакви
чужденци.
Другият добави: Да ама знаеш ли каква
хубава работа извършиха в дома за сираци
…!
(СЛ 6)
Църквата е жив организъм който, има
свой (МОЛИТВЕН) дом, но чрез отделните си
членове изгражда своя авторитет в умовете
и сърцата на хората отвън и така или
започва да привлича, или започва да
отблъсква.
Ние може да бъдем обичани и ухажвани
заради доброволните си добри дела към
страдащите и нуждаещите се.
Ние може да сме уважавани , заради
праволинейното си мислене.
Ние може да сме мразени, заради
непоклатимите си позиции.
Много е важно църквата да бъде
значима, забелязвана и зачитана в
обществото. Тя има тази задача, поставена
от небесни места. Тя е изграждала този си
образ с години и с поведение. Тя трябва да
отстоява тази позиция във всяко времеблагоприятно или неблагоприятно.
2. ИЗЛОЖЕНИЕИсторията с Иотор и Мойсей , е подобна
на другата история описана в Деяния на
Апостолите 6 гл. Там апостолите вероятно
водени от примера на Иотор, предприеха
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действие с което да подпомогнат организацията
в първата църква. Те разграничиха двете части
на благовестието: доктринална и социална. Те
казаха: ние ще служим на
докриналната/богословската част, а други ще
служат на социалната/практическата част … и
избраха дякони.
(СЛ 7)
А) Църквата има Благовестие
Църквата исторически и до днес
изпълнява благовестителската си служба,
основно в тези две посоки:
1)Вокална: Тя на теория с молитва и
служба на Словото(Деяния 6:4) не спира да
говори на света:
- За любовта и дълга на хората спрямо
Бога!
-За милостта и жертвата на Бог спрямо
хората чрез Исусовото дело на земята!
- За примирението и спасението осигурено
от Бог на хората, чрез вяра и послушание към
Исус.
2)Мануална:Чрез много доброволни
действия, лишения и жертви, тя демонстрира на
света, как трябва да се организира живота по
примера на Словото.
Ние сме убедени и Църковната история
доказва, че това са двата начина на обществен
възход, когато Църквата казва и показва как
трябва да се изгражда обществото , а
държавата със закони и дисциплина прилага
тази теория и практики в действие.

6

Църквата трябва да е модела за
подражание, на който обществото да гледа и да
държи като стандарт за подражание. Когато
църквата спре да бъде такъв модел,
обществото се изражда. Църквата трябва да е
ядрото, което е малко, но съдържа силен ядрен
потенциал-заряд-енергия, която движи
обществото.
(СЛ 8)
Maтей 5:16 Също така нека свети вашата виделина пред
човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят
вашия Отец, Който е на небесата.

(СЛ 9)
1Петрово 2:11 Възлюбени, умоляваме ви, като пришелци и
чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти,
които воюват против душата; 2:12 да живеете
благоприлично между езичниците, тъй щото относно
това, за което ви одумват като злодейци, да прославят
Бога в времето, когато ще ги посети, понеже виждат
добрите ви дела.

(СЛ 10)
Общество без Църква в него, се
извращава и може временно да изгради
някаква структура която първоначално да
има вид и ред, но много скоро ще покаже
демоничния си образ, който винаги се
изражда в диктатура на силните над слабите.
Защо ви казвам това?
Защото бидейки част от Европа, неизбежно
е за нас да попаднем под влиянието на
безбожието и неговите усилия, да създаде свят
без авторитети и без праведен пример за
подражание. Свят в който да управлява строга
дисциплина, основана на нови и различни от
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Библейските етика и морал. Целта е
единствено, да се отхвърли Бог. Да се презрат
вярата и послушанието на Него. Да се промени
и премахне от съзнанието на хората чувството
на страх от Бога. Защо ли? Защото тези неща
отварят очите на човека към правдата,
свободата и справедливостта, а те пречат на
деспотичната човешка същност да се прояви.
(СЛ 11)
Б) Църквата има Живот
Ако ние виждаме тази реалност, тогава
можем да реагираме по два начина:
1)Активен -Да се мобилизираме и да
работим, за да бъде нашата църква онова
ядро, което ще динамизира обществото. Как
ли?
-Или като дава добрия пример и
демонстрира пред света живот на ярки
добродетели и въздействащи идеи. Ние можем
да бъдем явни или покрити източници на
светлина, които света може да мрази, но тайно
ще ни се възхищава за това което чрез сила от
горе, ние можем да постигаме.
(СЛ 12)
1Tимотей 5:25 Така и добрите дела на някои са явни;
а ония, които не са, не могат да се укрият за винаги.

-Или другата разновидност, която можем да
бъдем е онази демонстративна опозиция на
цялото зло в обществото, която казва високо
НЕ, на всяка проява на пошлост, разюзданост,
кич, перверзия и т.н., неща които болния и
грешен човешки ум може да измисли.
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Исус много картинно показва тези две
страни на вярващия в Проповедта си на
планината:
Maтей 5:13 Вие сте солта на земята. Но ако солта
обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва,
освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. 5:14 Вие
сте виделината на света. Град поставен на хълм не може
да се укрие. 5:15 И когато запалят светило, не го турят
под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които
са вкъщи. 5:16 Също така нека свети вашата виделина
пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да
прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Какви ще бъдем ние като вярващи и като
църква във Варна, България, Европа и
света? Светлина или Сол? Ще осветяваме
или ще обезпаратизяваме? Трябва да решим!
2) Пасивен- Да стоим и да гледаме! Това е
другата позиция. Тя е на вярващия непукис. Той
е добре и с Бога и със света. Бог е добър и
света не е лош. Ние в църква сме друго
измерение. В църква съм с Бог, но в света съм
си (с малки разлики)като тях. Защо да се правя
на светец? Аз вярвам в Бога, чакам Второто
пришествие, а какво става там, навън от моя
Църковен бункер, не ме засяга. Бог управлява,
аз няма да Му се бъркам!
Аз лично мисля, че тази последната, не е
правилната позиция! Ако не си съгласен с мен,
заповядай да дебатираме.
Но искам да се върна на текста. Иотор
предложи на Мойсей, да делегира от своята
работа на други способни и одобрени хора.
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Дванадесетте предложиха на Църквата, да
разпределят благовестието, та и други да се
включат в практическата му част.
Това е важно за църквата и днес! Църквата
е Тяло и ние трябва да свикнем да живеем като
част от Тялото и да действаме като част от
Тялото, и да се приемаме и обичаме като части
от Тялото. Аз не мога да го изразя по-добре от
Ап.Павел:
(СЛ 15)
1Кор. 12:14 Защото тялото не се състои от една част, а от
много. 12:15 Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не
съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. 12:16 И
ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това
не го прави да не е от тялото. 12:17 Ако цялото тяло беше
око, где щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, где
щеше да е обонянието? 12:18 Но сега Бог е поставил
частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било
угодно. 12:19 Пак, ако те бяха всички една част, где щеше
да е тялото?
(СЛ. 16)
12:20 Но сега те са много части, а едно тяло. 12:21 И окото не
може да рече на ръката: Не ми трябваш;или пък главата
на нозете: Не сте ми потребни. 12:22 Напротив, тия части
на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;
12:23 и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко
честни, тях обличаме с повече почит; и
неблагоприличните ни части получават най-голямо
благоприличие. 12:24 А благоприличните ни части
нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е
дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава;
12:25 за да няма раздор в тялото, но частите му да се
грижат еднакво една за друга. 12:26 И ако страда една
част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една
част, всичките части се радват заедно с нея. 12:27 А вие
сте от Христово тяло, и по отделно части от Него.

Въпроса който ние трябва да си зададем е:
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Боже, аз искам ли да бъда част от това
Тяло?
Боже, аз искам да съм, но не зная каква
част съм, моля Те открий ми къде съм аз в това
Тяло!?
Искам днес и сега да ви помоля от
Христова страна, нека да живеем като Тяло.
Нека милеем за това тяло! Може и да не ти
харесва това тяло, поради различни причини.
Сега не е време, да се доказваме кой е поразбиращ или знаещ. Нека оставим Бог да ни
съди. Днес е време за работа за Бога. Има
работа да се върши. Има работа за тази Църква
да върши- като Светлина или като Сол или като
двете заедно в някакво процентно
съотношение. Ние трябва да я свършим тази
работа, за да изпълним дълга си към Бога и към
погиващия свят.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕИскай от Бога, откровение. Тази година ще
е година на предизвикателства към нас. Или ще
бъдем адекватни или ще страдаме от духовна
слепота, затворени в Религиозен бункер.
(СЛ 17)
Молитва: Велики Боже, аз не искам да
бъда разделен от Тялото Христово! Моля те
открий ми къде съм и какво очакваш от мен да
върша!? Помогни ми да приема и обикна
мястото си и функциите си! Моля Те Отче, там
където си ме поставил, моля те осигури ми
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приток от достатъчно духовна енергия, за да
бъда правилно и адекватно функциониращ! Аз
искам в това което правя за Теб и за Тялото, да
бъда най-добър, най-ефективен, найфункционален. Изпълни ме с Духът Си, за да
постигам победа и авторитет за цялото Тяло.
Дай ми онази почит, която ми е нужна, за да
живея в мир с останалите части ( 1 Кор.12:25)!
Амин
(СЛ 18)
След няколко седмици, ще имаме
нашето ГОИС(дата). На него Ръководството
на Църквата иска да бъдат избрани ДЯКОНИ
на църквата. Дяконското служение е
отговорно и сериозно. Ние не искаме да
сгрешим в избора си и затова обявявам
времето до Събранието за време за пост и
молитва за правилен и духовен избор. Също
да се молим и за решенията и промените,
които трябва да настъпят в Църквата за в
бъдеще. Предлагам срядите да са ден за
пост и молитва за тези неща! Всеки има
право да избере и друг ден, но в сряда сте
поканени да се молим заедно в църква за
тези неща!

