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1. УВОДНяколко души ми подхвърлиха едно
припомняне. Този месец, знаете ли с какво е
значим за църквата ни?... Да, този месец
стават 10 години от откриването на сградата
ни.
(СЛ 2,3,4) Тя беше построена и завършена в
основни линии през 2008 г. и на 17 Август
направихме освещаването и. Проповедта на
този ден беше от 1 Кор. 1:21-25
(СЛ 5) 1Кoр 1:21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба
светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез
глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
1:22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят
мъдрост; 1:23 а ние проповядваме разпнатия Христос, за
юдеите съблазън, и за езичниците глупост; 1:24 но за самите
призвани, и юдеи и гърци, Христос е Божия Сила и Божия
премъдрост. 1:25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от
човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.

(СЛ 6) Темата беше: „Ние проповядваме
Христос”!
Казахме, че благословен е онзи град, който
се радва, когато Църковна сграда е построена.
Казахме, че земетресения ни друсат и врачки
предсказват, потъването на Варна, но Бог ще ни
пази докато в града ни има хора, които обичат
Бога и му служат.
2. ИЗЛОЖЕНИЕДнес десет години по-късно искам да
говорим върху една друга тема. Тя е взета от
Стария Завет , от книгата 2 Летописи 14 и 15
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глави. Историята описана там става в Юдовото
царство. Израил е изживял своя златен век на
единство при царуването на Саул, Давид и
Соломон. След това се разделя на две и
остават за дълго разделени. Юдея и Венеамин
са по-малкото царство и над него се възцарява
интересен цар. Името му е Аса. Той е
интересен цар. Извършва няколко
необикновени дела. Кои са тези дела, нека
видим:
(СЛ 7) А) ОЧИСТВАНЕТО- ст. 1-5
Много често в онова време царете са били
под постоянното влияние на своите майки, а те
майките използвайки влиянието си , управляват
чрез синовете си, цялото царство. Аса е
различен. Той първо сваля майка си от
позицията на царица и разрушава ашерата,
която тя е издигнала. Ашерата е висок стълб.
На върха му може да има изображение на
богинята на плодородието. Използвани са били
високи дървета и там са се принасяли жертви.

(СЛ 8)
Такива стълбове можем да ги видим и
днес в осъвременен вид в големи и малки
градове.
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(СЛ 9)

Цар Аса изсича тези стълбове издигнати в
чест и за да са жертвеници на Аса-

(СЛ 10)
Стихове 3 и 5 ни описват как Аса със
замах очиства онова което е мерзост в очите на
Бога в Юдовото Царство. Той заповядва на
хората да търсят Господа и да изпълняват
Закона и заповедите Му- ст.4
Човека никога не трябва да забравя,
мъдростта на Притчи:
(СЛ 11) При 15:3 Очите Господни са на всяко място И
наблюдава злите и добрите.

Няма нищо скрито от Бога и Неговите очи,
са върху нас и Той знае делата и мислите
ни.Затова всеки от нас периодично трябва да
извършва това което Аса извърши в Израил.
Кои са идолите на нашето време? Кои са
кумирите, на които служи народа днес и на
които се кланяме. Църквата Христова днес има
тежката задача да върши работата на цар Аса в
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света. Ние сме онези които трябва с
притеснение и грижа да се вглеждаме във
всекидневието на съгражданите си и да
откриваме злото с което да повеждаме битка
(СЛ 12) 1Пeт 1:15 но, както е свят Тоя, Който ви е призовал,
така бивайте свети и вие с цялото си държание;

Святите хора, не толерират нечистота
около себе си. Това не е лесна битка. Не е
лесно да научиш хората около себе си да не
псуват, да се въздържат от мръсни изрази, да
внимават какво правят и как се държат. Но тази
битка е по-предпочитаната от другите битки,
които ще дойдат, ако ние забравяме, че сме
СОЛ и СВЕТЛИНА за света. Но за да сме СОЛ и
СВЕТЛИНА, ти и аз трябва да променим себе си
и своя живот пред Бога. Ние трябва да спрем да
мърморим и да започнем да жертваме. Да
жертваме от времето си за лични удобства и
конфорт, за да дадем време за Бога. Да
жертваме от дарбите си, като спрем да
получаваме онова което другите са готови да ни
дадат и да започнем и ние да даваме на
другите. Когато слушаш тези думи, за кого си
мислиш. Спри да мислиш за другите и започни
да слагаш своето име и своя образ във
въображението си. Задай си въпроса: Аз давам
ли достатъчно, правя ли достатъчно, жертвам
ли достатъчно?Може би се жертваш много на
работата, всред приятели, но работата за
Господа се измерва, не в това колко си
уважаван професионално и колко си ценен в
компанията на приятели. Работата за господа
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се изчислява в това колко работиш за
Царството и колко жертваш за онези които не са
от твоя приятелски кръг, но са в нужда от твоята
помощ и съчувствие.
Своевременното Очистване е много
полезно дело. Да очистим живота си от
вредните и вродени навици. Да очистим
мислите си от нечистота и грях. Да очистим
домът си от идоли и кумири. Да очистим
работното си място от грях и зло. Да очистим
отношенията си с хората в Църква и света.
Очистването е битка, в която може да сме
сигурни, че Бог ще е наша страна. Той ще се
радва и благоволи да ни помага. Призовавай Го
често в такава битка. Призовавай Го когато
виждаш, че ставаш пасивен и свикваш с греха и
злото в себе си или около себе си.
Когато ние водим битка със себе си, с
греха, със злото, Бог ще ни даде мир от външни
врагове- болести, зли хора, немотия и др.
И когато успеем в делото на очистване на
живота и атмосферата около нас, тогава се
пристъпва към следващата стъпка:
(СЛ 13) Б) ИЗГРАЖДАНЕТО- ст.6-8
Мира носи просперитет. Яков казва:
(СЛ 14) Яков 3:18 А плодът на правдата се сее с мир от
миротворците.

Аса се възползва от мира, който Бог му
даде по време на царуването му. Той обедини
народа си върху изграждането на градове.
Укрепени и силни градове. Напълни царството
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си с крепости, които да затрудняват враговете в
бъдеще. Аса не си строеше къщи и вили в
различните градове. Той строеше градове,
които даваха стабилност на Царството и
създаваха условия за просперитет. Тези
градове имаха стени, врати, кули. Стените бяха
за да спрат враговете, вратите за да допускат
онези които имаха нужда от подслон и
сигурност, а кулите бяха за да бдят от тях
стражи и да предупреждават от врагове.
Ако Църквата се радва на мир и
спокойствие, това не е време за сладка дрямка
и подобряване на комфорта. В много църкви,
когато има спокойствие и просперитет, хората
започват да мислят за това как да сменят
дървените пейки със столове и пластмасовите
столове с тапицирани. Как да си стоплят пода и
как да сложат по добра климатизация. Такива
неща може и да се случват, но когато те са във
фокуса на действия, те не са онова, което Бог
очаква от Църквата си, като действие, за
времето на мира, който и е дал.
Бог очаква от нас да изграждаме стени на
защита, врати за приемане на търсещи защита
и кули за наблюдаване и ранно
предупреждение от вражеска намеса.
Нашата Църква преживя 10 години мир.
Преди време ви казах, да се молите Бог да ни
отвори врати за откриване на нова Църква във
Варна. Това е един вид нов град в Божието
царство. Този нов град ще има нужда от стени,
от врати и от кули. Ние трябва също да знаем,
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каква е Божията воля, за точното място, където
да положим основите на тази Църква.
Пр. Наскоро разговарях с хора основали
църква, но които в последствие достигнали до
извода, че преди да говорят с хората, те не са
разговаряли достатъчно с Бога за това свое
решение. Затова и аз ви призовавам, да
говорите усърдно с Бога и да слушате, какво
Той ви казва, за да не сгрешим, но да успеем и
да стане добър, силен, здрав и устойчив
Църква-град.
Словото ни казва:
2Лет. 14:7 … И съградиха и благоуспяха.

Цар Аса имаше и една немалка армия от
мъже. Тази армия наброяваше над половин
милион мъже. Аз благодаря на Бога за войните
в църквата ни. Между тях има мъже и жени. Но
съм сигурен, че има още много мъже, които
предпочитат да стоят в сянка. Да не се чува
гласа им и да не са от онези, които в трудни
времена са онези които излизат напред и със
способностите си и силата си, са фактор за
Църквата. Ние имаме нужда от мъже, които
познават Библията не за своя наслада, а за да
бъдат насърчение и поука на слабите и
нуждаещите се. Ние имаме нужда от силни
мъже, които да водят в молитвени походи. Ние
имаме нужда от мъже, които не да се сърдят и
обиждат, а да търсят и намират проломи,
където да застават и пазят, да застават и
призовават, да застават и воюват там за
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Църквата и Царството. За съжаление много
мъже страдат от някакво наранено мъжко
достойнство и са все с недоволни физиономий.
Ние имаме нужда от мъже, които са вдигнали
високо глава и гледат не в краката си, а напред
за да водят и други след себе си. Ние имаме
нужда от мъже, които идват за да прославят
Господа и прославят своя Господ, винаги когато
идват. Мъже които гледайки виждат с духовни
очи и не се возят по течението, а дават посока
на течението в Църква. Мъжете в Църква, не
трябва да са онези, които се грижат за децата, а
да са онези, които създават ученици и
изграждат зрели вярващи. Те трябва да са
онези които мислят за създаването на нови
Църкви и които водят домашните групи. Мъжете
трябва да са онези които дават нови идеи и
организират нови събития в църквата. Църквата
има болезнена нужда от активни, силни,
агресивни не помежду си, а агресивни за
правдата и за Господа мъже.
В) МОЛИТВАТА- 9-15ст.
Аса използва мъдро благовремието от 10
години. Той очисти нацията. Той застрои
държавата. Той се подготви за да посреща
изненади. Независимо, колко си готов, винаги
идва нещо, за което не си готов. Това което
дойде върху Юда и Аса, не ги завари
подготвени. Бедствието се казваше Зара от
Етиопия, КОЙТО
дойде с милионна армия.
Аса имаше само 580 000 войника, а врагът му
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имаше и танкова бригада от 300 колесници.
Войната свари Аса неподготвен, но той знаеше
какво да прави- молитвата: Молитва на
смирение и на очакване Божията сила да се
изяви и да извърши невъзможното. И когато Аса
се помоли, невъзможното, стана възможно и
той победи по-силния си враг. И то каква
победа:
-врага беше напълно поразен и разбит
- толкова разбит, че дълго да не посмее да
напада отново
-плячка- много
-градове на врага опустошени
-страх от Бога на Юда
Молитва от 44 думи донесе победа над
милионна армия, плячка която надминава
очакванията, страх от Бога на Юда, който щеше
да им осигури мир за още дълго време.
Ами какво да кажа! Църкви които намират
причина да спират молитвените си
богослужения са обречени, независимо колко са
добри и организирани. Независимо колко силни
мъже имат! Независимо колко са добре
подготвени за битки. Молитвата е сила преди,
по време и след битките на Църквите.
Активния молитвен живот е гаранция за
Църковно дълголетие, победи, устойчивост и
просперитет.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕДо Невястата Христова тук във Варна, на
бул. Сливница 100, казвам:
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Честит 10 годишен Юбилей! Благодарим
на Бога за тези години на мир и
благополучие. Нека не губим ентусиазъм.
Нека водим битките със злото и греха. Нека
воюваме със себе си, като изискваме от
Бога да ни даде победа над гордостта,
пороците и слабостите, апатичността,
скептицизма и духовната анемия. Нека да не
забравяме, че Бог иска от нас да
заздравяваме нашата църква и да
изграждаме нови църкви. Ако не споделяте
това виждане, тогава аз да ходя да си строя
вила, а не да мисля за нови църкви!
А Бог ни казва:
2Лет. 15:2 … Слушай ме, ХЕБЦ и Баптистите и всички
Евангелисти във Варна и България: Господ е с вас докато
сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас,
но ако Го оставите, Той ще ви остави.

Аса е интересна личност. Съвременните
Християни много приличат на него. Той
въпреки че познаваше Божията сила, пак
дойде момент в който той разчиташе повече
на дипломацията, отколкото на Бога. В друг
случай, макар да познаваше Божията
изцелителна сила, той предпочете лекарите
вместо Бог.
Молитва: Всемогъщи Боже, научи ни
дотолкова да Те познаваме, че да сме
непоколебими в доверието си към Теб за
всичко. Дай ни мир и мъдрост как да се
възползваме от благовремието. Амин.

