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1. УВОД- 

Надявам се и най-трудно разбиращите, 
вече да са уловили, че в нашите сутрешни 
богослужения, основната ни тема е 
„Дименсийте на любовта”Говорихме за 
любовта която трябва да се учи и 
практикува в църква. Говорихме за любовта 
която трябва да излезе извън стените на 
църквата и да се отправи към хората навън 
и най-вече към онези които погиват. 
Говорихме и за любов към онези които 
изобщо не заслужават тази любов – нашите 
врагове. Говорихме, че трябва нашата 
любов да има магнетизъм и силата на 
Святия Дух. Днес искам да помислим за 
безкрайността на нашата любов. Любов, 
която черпим от безкраен източник – Бог, и 
това е важно за нас да го помним. Да го 
помним, защото нашата любов, не трябва да 
познава лимити, не трябва да достига 
граници. Може на някой да му звучи силно 
или непосилно, но е важно да го имаме 
предвид и да се стремим към съвършенство 
в любов.  

 Да бъдем Християни, не е нито лесно, 
нито временно. Да бъдем Християни, 
означава да се изправим срещу много 
омраза и да я победим с безкрайна любов. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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А) Кой ще владее света?Любовта 

или Страха 

1Йоан 4:7  Възлюбени, да любим един другиго, защото 
любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден 
е от Бога и познава Бога.  4:8  Който не люби, не 
е познал Бога; защото Бог е любов  

 
В първите четири стиха Йоан ни обяснява, 

че любовта между нас е признак, че сме родени 
от Бога и Го познаваме. Той обяснява още, че 
не ние сме открили любовта, а Бог ни я е 
открил, чрез жертвата на Исус. Ако ние мислим 
върху жертвата и опознаваме тази жертва, ние 
няма да искаме да се противим на Божията 
любов, но ще се оставим на нейното 
въздействие. Любовта е силата с която Бог иска 
да спечели света, който Той толкова силно 
обича, че жертва Сина си(Йоана 3:16). Любовта 
е силата, която Бог е дал на своите, та с нея да 
побеждават. Но за да можем да я използваме, 
ние трябва да се научим да я практикуваме и 
вече казахме къде и как да се учим! Това 
обучение, не е пожелание, а задължение и 
заповед! 

4:11- „… то и ние сме ДЛЪЖНИ да се 
обичаме един друг!” 

Толкова много хора искат да управляват 
света. Искат да имат повече власт, но те всички 
използват неправилни лостове и натискат 
грешните копчета. Ние можем да видим, как 
филмовата индустрия процъфтява чрез филми 
показващи, как „добрите” спасяват света от 
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поредния завоевател, който с пари и последни 
технологични изобретения, се мъчи да наложи 
своята власт над света и хората.  

Бог ни е дал правилния лост и иска ние да 
го ползваме максимално. Църквата трябва да 
учи и наставлява Христовите последователи, да 
завладяват мястото където живеят, със силата 
на любовта. Бог ще ни съдейства. Бог ще бъде 
в нас, и ще ни води от победа към победа. 
Проблема е, че много вярващи казват, че 
вярват в Бог, но са изгубили вяра в Неговата 
сила. Не вярват в силата на любовта, а в 
силата на света, техниката, науката, парите или 
тайните общества, които бутат обществото, 
икономиката , личността към глобализация. 

Ако вярваме в Бога, който  е любов, ние 
трябва да сме готови да побеждаваме чрез 
силата на тази любов! Къде ли?  

 На работното ти място. Вместо с гняв и 
конфликти. Вместо с нерви и клеветене, 
ние трябва да променяме с любов и 
правда. 

 В домовете си, където много е възможно 
да не ни приемат и да не ни обичат заради 
вярата ни. И там ние трябва да 
побеждаваме с любов, кротост и 
дълготърпение. 

 В блока, всред съседите. И там трябва да 
сме готови да ни вкарват в конфликти и 
раздори, а ние знаейки и помнейки кои сме 
да не спираме да показваме любов. 
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Живеем в толкова злобен свят, че много 
вярващи, са се отказали от силата на любовта и 
са заложили на силата на страха. Те си казват: 
По-добре е да науча хората или да покажа на 
хората, че трябва да се страхуват от мен! 

 

Б)Вярващите трябва да фокусират 

вниманието си върху ПРЕБЪДВАНЕ В 

БОЖИЯТА ЛЮБОВ! 

1Йоан 4:12  Никой никога не е видял Бога; но ако любим 
един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е 
съвършена в нас.  4:13  По това познаваме, че пребъдваме 
в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.  

Защо идваме на църква? За да изслушаме 
още една проповед ли само? НЕ, не , не! 
Проповедта е полезна и въздействаща или 
напълно скучна и безполезна. Аз не идвам 
също и за да ме видят и да не ме питат къде 
съм бил предната неделя? Аз идвам за да мога 
да упражня Божията любов върху някой който 
има нужда от нея! Идвам за да покажа любов 
към някой, който ме предизвиква с поведение 
или думи или дори дела! Идвам с цел да се 
науча да ПРЕБЪДВАМ В ЛЮБОВ. 

Да „Пребъдвам”, означава да съм упорит в 
практикуването на любовта, но не на думи, а 
чрез действия. Ако аз полагам усилия да се 
обучавам в любов, тогава Бог вижда това и ще 
ми съдейства. Когато аз преодолявам гнева и 
недоволството си, от братя и сестри които ме 
изнервят, които ми досаждат, които дори си 
позволяват да ме обиждат, аз не трябва в тяхно 
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лице да виждам само едни досадници, а  
веднага да видя желанието на Бога да тества, 
чрез тях моята способност с любов да, 
премълча, отвърна или наставя човека който ме 
дразни.  

Ако да обичаш хората ти коства усилия или 
изисква жертви, знай братко и сестро, че си 
струва да го правиш! Сатана също знае, че 
любовта е ценна в очите на Бога и затова има 
много внимателен подход към нея. Той не се 
опитва грубо да я унищожи, а усилията му са 
насочени към това да я обезличи в сърцата на 
вярващите. Как ли? 

- При най-младите хора, той набляга на 
егото и удоволствията. За младия човек, е 
най-неприятно да му кажеш, че греши. За 
младия човек, най-важното е да му бъде 
интересно и забавно, онова което прави. 
Сатана често нашепва на младите:  

 Кои са тези старци, да ти казват какво 
да носиш и как да се държиш?   Или 

 Защо си губиш времето в скучната 
църква, а не отидеш за да се 
забавляваш? 

- При младите семейства , Сатана 
използва децата. Те са във фокуса на 
твоето внимание през цялото време 
докато си на църква. За да бдиш над тях, 
ти не слушаш словото. За да ги 
занимаваш, ти не обръщаш внимание на 
никой друг. Много е възможно някой 
„нахалник” да изкоментира детето ти  и 
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тогава, гледай каква „любов” може да  
излее гневния родител на главата на 
нахалника. Ние заради тях сме готови да 
загърбим, не само любовта, но и църквата. 
За много родители бог вече не се казва 
Любов, а „моето дете или моите деца”. 
Това е една от моите грижи като пастир. 
Много от младите родители, нямат опита 
да са живели в християнски семейства и 
допускат груба грешка. Моите родители 
никога не са съобразявали служението си 
на Бога с мен. Аз от рано знаех, че Бог 
трябва да бъде винаги преди мен. Те ме 
обичат, но обичат Бог повече от мен.  
Пр. Възможно е някои от вас да знаят, че 

когато бях на четири години, в църквата където 
баща ми беше пастир, настъпи разделение. 
Тогава родителите ми решиха, че за да бъде 
преодоляна тази криза, те трябва да постят и да 
се молим, за откровение и отговор. Аз трябваше 
също да участвам в този пост. Моите родители 
не признаваха пост с вода. Аз трябваше да 
постя три дни и три нощи без храна и без вода, 
защото те искаха Бог да ни говори. Аз нищо не 
помня от тази част на моето детство, но тези 
три дни са живи в паметта ми, сякаш това е 
било вчера. Устните ми се напукаха от жажда. 
Майка ми за да ме разсее от капещата в стаята 
мивка ме носеше на ръце и се опитваше да ме 
приспи като скачаше с мен в ръце на 
пружиненото легло. А течащата на улицата 
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чешма, сякаш заливаше мозъкът ми с гореща 
вода денонощно.  

Много пъти моите родители ми 
демонстрираха, че вярата, любовта и Бог са 
преди мен в нашето семейство. 

Нека никой родител да не си помисли, че 
очаквам да карат децата си да постят, но ме 
боли когато виждам как децата на много 
родители разполагат с много повече от любовта 
на родителите си, отколкото Бог. Много 
вярващи родители днес не мислят много и 
пренебрегват църквата, защото децата трябва 
да спортуват в неделя или да ходят на уроци по 
важен предмет в същото време когато са 
неделните богослужения. Много деца знаят, че 
ако се престорят на болни в неделя, родителите 
им са готови без колебание да си останат в 
къщи пред телевизора. Така децата стават за 
тях по-важни от Бога и децата добре разбират 
това и започват да се държат като богове в 
къщи. На такива родители искам да припомня 
думите на Исус: 
Лука 14:26  Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща 

си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите 
си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой 
ученик.  

-Сатана не е забравил и вярващите на 
средна възраст. За тях той предлага, да 
пренасочат любовта си от Бога, към 
професионализъм, кариера, заможност, 
финансова сигурност. Това са сериозни 
гаранции за добър и сериозен живот. Те се 
впускат в събиране на материални гаранции за 
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живота и са готови винаги да накарат и Бог и 
Църква и вярващи и любов да чакат, за да 
спечелим някой лев повече. За да угодим на 
шефовете. За да успее фирмата и т.н. 

- мислите че възрастните са забравени от 
Сатана ли? Лъжете се!  На тях, той предлага,  
да мислят и да работят за да помогнат на 
децата и внуците. Те са готови на всяка жертва 
заради тяхното добро. Децата които са 
третирани в детството си като богове, не им е 
трудно да продължат с тази роля и към вече 
възрастните си родители. 

Сатана е изобретателен за всяко време и 
за всяка възраст. Единствената му цел е да те 
накара да не практикуваш, да не израстваш, да 
не се обучаваш в Божията любов към хората. 
Той постоянно нашепва: Тази любов е бита 
кауза! Тази любов няма бъдеще! Тази любов е 
обезценена вече! 

Бог иска да се погрижи за нас и ще го 
направи, но ние  трябва да се погрижим, 
Неговата любов да може да блести и се изявява 
чрез нас в Църквата и в света. Ние не трябва да 
го изместваме от живота си с други важни или 
маловажни, големи или малки, близки или 
далечни събития, личности или каквото и да 
било друго нещо. Бог не приема друго освен 
първото място в нашия живот.   

 

В)Нашия дял в пребъдването в 

Божията любов 
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1Йоан 4:14  И видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати 
Сина Си да бъде Спасител на Света.  4:15  Ако някой 
изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и 
той е от Бога.  4:16  И ние познаваме и сме повярвали 
любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който 
пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в 
него.  

Бог показа Своята към нас любов, че 
когато бяхме още грешни, Той изпрати Сина си 
за да умре, за нашите грехове, казва ап.Павел в 
Римляни 5:8 
Римл. 5:8  Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, 

че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.  

Тази истина е ключова и е изключително 
важно, какво мисли човек по този въпрос. Дали 
вярва, че това е истина и има смисъл или не го 
интересува!  

Пр. Аз съм преминал през много изпити в 
моя живот. Направило ми е впечатление, че ако 
преподавателя по даден предмет е написал 
книга или учебник, той винаги държи студента 
да е чел учебника на преподавателя. Оценката 
зависи много от познанията на ученика върху 
книгата на преподавателя. 

Така и Бог явно се интересува, какво е 
нашето познание и отношение относно 
Неговата Книга и Неговото Дело на земята в 
Исус. Той иска ние да вярваме в тези истини и 
да ги изявяваме пред хората.  

Яков казва: 
Яков 4:7  И тъй, покорявай се на Бога, но противете 

се на дявола, и той ще бяга от вас.  

Две основни неща се очакват от нас: 
1-Покорство на Бога 
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2- Противене на Дявола 
 
Първото е покорството на Бога. Павел 

казва в проповедта си на Ареопага в Атина: 
Деяния 17:30  Бог, прочее, без да държи бележка за 

времената на невежеството, сега заповядва на всички 
човеци навсякъде да се покаят,  

 Първо от мен се иска да осъзная греха си и 
смиря себе си пред Бога. Аз мога да се смиря, 
само ако съм видял мизерното си състояние на 
незаслужил, слаб и неспособен да се справи 
сам грешник. Смиряването ми не означава 
нищо друго, освен да призная пред Бога 
греховете си и да поискам от сърце прошка за 
всички- осъзнати или неосъзнати грехове в 
живота ми. Тази прошка се иска от Бога, чрез 
поставяне на моето пълно доверие(вяра) в 
Христовата жертва заради мен.  Когато дойдем 
при Бога с това смирение и с тази вяра, ние 
можем да вярваме, че Той ще ни увери в 
Своето благоволение и даденото опрощение, 
което се нарича и новорождение и осиновяване.  

Това е първата стъпка на послушанието 
ми към Бога. Разбира се за да продължа в това 
послушание, за  мен и теб е нужно преди всичко 
да търсим помощта и водителството на Святия 
Дух , защото от покаянието ни до края на 
живота ни, Той има цел да ни помага в пътя на 
духовна борба и духовно израстване. 

Йоан добавя, че новорождението ни 
трябва да бъде засвидетелствувано от изповед 
пред хората. Павел казва: 
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 Рим.  10:10  Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и 
с устата прави изповед и се спасява.  

Ако Бог пребъдва във вярващия, няма как 
устата на такъв човек да мълчи и да не 
свидетелства за тази любов. Проява на висша 
любов е когато ние вярващите казваме на 
невярващите в света, за Божията любов 
проявена в нашия живот. 

И така за да пребъдваме в Божията любов 
от нас се очаква да сме послушни на Бога и 
повярвали в Неговото дело за нас в Христос, 
ние да свидетелстваме за тази Божия любов, 
как тя е била изявена и на нас. 

Второто изискване към нас е да се …  
Яков 4:7  И тъй, покорявай се на Бога, но 

противете се на дявола, и той ще бяга от вас. 

Втората стъпка от наша страна е да обявим 
война на Дявола-врага на нашите безсмъртни 
души. Това означава, че аз трябва да се боря 
със желанията и страстите на плътта си. Тя –
плътта ми, търси удоволствия, комфорт, 
безгрижие, лек живот, вървеж със тълпата и 
дела задоволяващи егоизма ми. Някои от тези 
неща, не са непременно грях, но лесно могат да 
се превърнат, ако се фокусираме върху тях. 
Важното е да си готов винаги да кажеш „не” на 
всичко друго, заради Христос и работата за 
неговото Царство тук на земята.  
Аз съм много благодарен на всички, които в 
тази църква са готови да излязат от комфорта 
си, за да служат на Църквата и на Божието 
дело. Църквата е Организъм, който няма нужда 
от мъртва тъкан и мъртви органи.  
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Пр. Предишния Администратор на Църквата в 
един разговор с него ми каза: В Църквата има 
една група от хора, които зная, че ако ги помоля 
да свършат нещо, ще направят всичко 
възможно за д го направят. Има и друга група от 
хора, които винаги когато и да съм се опитал да 
ги ангажирам са все заети и не могат. Все имат 
„друга работа”, която е по-неотложна.  
Внимавай братко и сестро да не сме „мъртви 
органи в тялото Христово”! Нали знаете, какво 
става ако в тялото ни има част, която не е от 
тялото. Част или орган, който не работи за 
тялото. Чел съм за такива тела или органи, 
които умирайки тялото или ги изхвърля или не 
ги изхвърля, но създава около тях една 
изолираща мембрана, която държи това тяло, в 
тялото, но не от тялото , а е само един 
мумифициран орган.  Тази мембрана пази 
тялото от мъртвия орган и мъртвия орган от 
тялото. Той там е пазен от загниване, но и 
лесно може да започне в него процес на 
загниване и той се превръща в тумор и тогава 
тялото започва борба с него. Той може да убие 
тялото, или може да бъде отстранен, за да 
остане тялото живо. За да не стана мъртъв 
орган –опасен за Тялото Христово, аз трябва да 
се старая да пребъдвам в Божията любов, като 
обичам хората и го правя от любов към Бога.   
Как мога да бъда сигурен, че не съм 
„мумифицирана част от Тялото Христово”? 
Словото ни подсказва. Йоан казва: 
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1Йоан 3:6  Никой, който пребъдва в Него, не 
съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е 
видял, нито Го е познал.  

Който е в Христос не позволява греха да 
постоянства /пребъдва в него! Как? Като 
пребъдва в Христос! Как ? Като постоянно си 
напомня, че всеки ден ние трябва да предаваме 
всяко нещо в живота ни в Неговата ръка. Всяко 
нещо, което знаеш, че е грях и неугодно на 
Бога, всеки ден го предавай в Божията ръка и 
искай Бог да се справи чрез Духът си с греха в 
теб. От друга страна, всеки ден си задавай 
въпроса: Боже, какво да правя днес за 
Теб?Истинския Христов последовател, не се 
оплаква от Христовото иго на раменете му, 
защото то за него е леко и е свобода, а не 
бреме. Истинския Христов последовател, всеки 
ден се бори да повиши нивото на своето 
съвършенство в Христос. Истинския Христов 
последовател, получава благодат от небето 
всеки ден, а Христос получава всеки ден  
обратно  благодарности от Своя последовател.  
Какво означават думите в Христовата молитва: 
„да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята 
воля, както на небето, така и на земята” 
Това означава, ние да предадем нашата воля, 
напълно и изцяло на Божията воля, нашите 
интереси, на Неговите интереси, нашия 
интелект, на Неговия, и всичко в нас да жадува 
просперитета на Божието Царство, тук на 
земята, тук в България и тук във Варна над 
всичко друго. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

В заключение ще кажа само едно: Ако 
сме разумни и положим усилия и се молим 
усърдно, да започнем сериозно и постоянно 
да постоянстваме/ пребъдваме в Божията 
любов, като я раздаваме първо на нашите по 
вяра братя и сестри, а след това и на хората 
в света, гответе се братя и сестри!Тогава 
тази църква я очаква славно бъдеще за 
поколения напред . Славно бъдеще, за цяла 
Вечност. Амин 


