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1. УВОДПо-миналата седмица, когато на 22
септ. трябваше да отида в Пловдив, за да
участвам в молитвата, имах задачата да
водя хората в молитва за връщане към
Първата любов. Разглеждайки текста, в
Откр.2:1-7 видях нещо много интересно,
което ме развълнува и искам днес да го
споделя с вас, за да видим къде стоим ние
като църква.
Църквата в Ефес получава послание от
Исус. Колко важно и полезно е за една
църква да има този духовен слух, за да може
да чува Христовите послания към себе си!
Исус казва на тази църква нещо важно, което
може да се окаже много важно и за нас днес
–Църквата коята не е далеко от Ефес.
Руините на този град днес могат да бъдат
посетени и се намират на малко под 1000 км
от Варна. Близо до град Селчук област
Измир в Турция. Там има какво да се види
все още:
(СЛ 2 - 4) Там можете да видите храма на Артемида – едно от
седемте чудеса на древния свят, одеона – малък театър с покрив
от 150г.сл.Хр., базиликата и гробницата на Св.Йоан(смята се, че е
написал евангелието си в Ефес), библиотеката на Целз – от
125г.сл.Хр., храмовете на Адриан (от II век) и император Дометиан,
театъра – могъл е да побере 44 000души и се смята за най –
големия театър в древността, фонтана и гробницата на Полио
(архитект, конструирал аквадукта Марнас), двете агори (места за
събрания) - едната е за разрешаването на въпроси, свързани с
търговията, а другата – за държавни въпроси.

Град с богата култура и традиции. Не
напразно гражданите се надигнали, когато
Павел пристигнал в града и започнал да
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говори на хората за новата вяра във
възкръсналия Христос. Най-смущаващото е
било, че много от Ефесяните се запалили да
вярват в Христос. Там първом дошъл един
грък на име Аполос и много добре и
изискано обяснил на тази хора, защо те
трябва да вярват в Христос. Умело и чрез
Писанията оборвал Юдеите за вярата им.
Той кръстил мнозина, но в Йоановото
кръщение. Но след Аполос в града дошъл
друг, който също имал силно влияние в
църквите и той се казвал Павел. Павел
веднага им задал въпроса, дали са приели
Святия Дух, като са повярвали и с какво
кръщение са кръстени. Когато разбира, че са
кръстени в Йоановото кръщение, той им
разяснява истината, кръщава ги в Исусовото
име и полагайки ръце върху тях, те приемат
Святия Дух и това се разбира от проявата на
някои от знаците от деня на Петдесятница,
когато апостолите говорят на чужди езици.
Така в Ефес се оформя една здрава,
голяма и ефективна църква. Ние трябва
внимателно да изследваме живота и
служението на тази църква, защото Исус има
да каже интересни неща за тях.
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ 5) А) „Перфектната” Църква-ст.2-3
1)Имаше Дела
Какво означава, че тази църква имаше
дела? Какво означава за нас днес, ако искаме
хората в града да кажат, че имаме дела?
Най-вероятно от нас ще се очаква да имаме
една много стройна структура: да сме
организирани в тимове за свидетелствуване на
невярващите, за хваление и поклонение, за
посрещане на новодошлите, за изграждане на
ученици, за възпитаване на подрастващите, за
ред и дисциплина по време на богослуженията ,
за посещение на болните, за социална работа
сред бедните, сираците и вдовиците, за
проповядване и църковен растеж, за мисия, за
финансиране и проекти. Това всичко са дела за
Царството Божие тук на този свят. Ние днес му
казваме „завладяване на територия”!
Просто да завидиш на такава църква! Та
там всеки е ангажиран в нещо да прави за Бога.
Всеки върши нещо и никой не мързелува. Никой
не идва на църква само за да консумира и след
това да си ходи в къщи. Имаш чувството, че
такава църква е като пчелен кошер в който
„търтеите” са малко, но и те имат значение.
Иначе всеки работи, знае какво се очаква от
него и дава максимално от себе си, за да е
полезен !
2)Беше Трудолюбива
Това определение на Исус, поставя
„делата” на Ефесяните на едно по-високо ниво.
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„Труд” тука се превежда, като дела до
изтощение. С други думи вярващите в тази
църква са работели за Царството, без да се
жалят, без да щадят себе си или своето. Те са
жертвали без резерви. Вероятно те са ценили
много тази своя добра организация, защото
явно всичко което са давали е отивало само за
да може, тази добре смазана машина да върви
все по-гладко и да напредва все по-надалеко.
Най-хубавото в това тяхно служение, е
било, че всеки който е приел някакво служение
е полагал големи усилия:
-първо да привлече и други в своето
служение,
-второ, да усъвършенства служението си до
толкова, че дори то на пръв поглед да е
изглеждало нищожно и малко, Бог така да го
благослови, че то да стане значимо за църквата
и нейното изграждане.
3) Славеше се с Търпение
Накрая Исус споменава и ТЪРПЕНИЕТО на
Църквата в Ефес.
В ранната църква търпението се е
измервало с това, до колко Църквата очаква
Второто идване на Исус. Много са били
подигравките към вярващите, за тяхната вяра
във Второто Идване на Исус. Ап.Петър пише за
това:
(СЛ 6)
2Пe 3:3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще
дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят
по своите страсти и ще казват: 3:4 Где е обещаното Му
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пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни
всичко си стои така, както от началото на създанието.

Търпение се е изисквало от вярващите и за
да чакат Бог да работи. Търпението е част от
Плода на Духа описан в Галатяни 5:22.
Търпението е богоугодно качество за вярващия
и Църквата.
И като черешка на тази красива торта,
можем да добавим още зрялостта на тази
Църква да усеща, лъжата и да я отстранява
преди тя да е пуснала корени. Те прогониха
лъжливите апостоли и не допуснаха
„николаитите” в църква.
(СЛ 7) Предполага се, че Николаитите са били
привъжениците на доктрината на Валаам(аз бих
я нарекъл „доктрината на Валак) която гласи:
Ако не мога да ги победя, ще се присъединя
към тях! Моавците като не можаха да накарат
Валаам да прокълне Израил, се смесиха с
Израйлтяните и ги накараха да деградират
морално и да се покланят на идоли и така да
повдигнат божия гняв срещу Израил и 24 000
души погинаха от язвата (Числа 22-25).
Църквата в Ефес не допусна онези които
искаха да смесват Християнство с
Юдаизъм(или може би с Езичество)
Какво можем да кажем за такава една
Църква? Тя е направо мечта!
Някой казваше: „Кажи ми къде е тя, за да
отида в нея и … да я разваля.
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Нима тази църква нямаше хора, които да се
сърдят за нещо? Нима нямаше там някой да
недоволства от пастир или от служение. Нима
нямаше никой, който да стои отстрани и да
критикува. Нима там нямаха клюкарки, които да
обсъждат всеки и всичко. Там нямаха ли
завистници и кавгаджии.
Явно Исус не виждаше такива. Той
виждаше, че те бяха трудолюбиви, усърдни в
служението си, и търпеливи спрямо един друг и
спрямо Бога. Те не слушаха Словото
безкритично и не се хранеха с всичко които им
се поднесеше, а изпитваха и ако усетеха, че в
Проповядваното Слово има и малко отрова,
прогонваха такива учители.
Пр. Из петдесятните църкви е плъзнала
една отрова, която пастирите се опитват да
обезвредят и тя цели да накара хората да
вярват, че тяхното място не е в църква, а когато
повярват, те трябва веднага да излизат по
улиците и с чудеса на изцеления да
проповядват и така в движение да се учат и
израстват. Образно казано, те трябва да тичат
преди да са се научили да ходят. И понеже тези
учители не могат да съберат ученици от
улицата, отиват в църквите и от там търсят
наивници да ги следват.
Църквата в Ефес не допускаше измамници
да я завличат.
(СЛ 8) Б) Капризния Христос- ст.4
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И след всички тези похвални думи, Исус
попарва Ефесяните с едно единствено нещо, от
което Той е недоволен. Исусе, може ли да си
толкова капризен. Тези хора толкова се трудят,
а ти едно нещо не одобряваш и го превръщаш в
ключов фактор. Те е честно?! Тези хора вършат
толкова много работа в името на Бога, а Исус е
недоволен от нещо, което дори не е работа.
Има една поговорка: Целта
оправдава/осмисля средствата!
1) Първата любов
Исус казва на тази Църква:
Скъпи мои! Искам да ви кажа, че вашата
цел, не оправдава средствата ви. Средствата
ви са добри и праведни, но целта ви е грешна.
Патроните ви са добри, но целта ви е грешна.
Делата ви са отлични, но мотива ви е
неправилен.
Пр. Преди години, когато строихме
църковната сграда, всички почти знаете, че
падна къщата на съседите. Знаете ли
причината? Причината беше, че строителя
беше слагал добър бетон, но не беше сложил в
него арматура. Бетонните блокове бяха здрави,
но не бяха свързани един с друг и затова
тежестта на сградата ги избута и сградата се
сгромоляса.
Така е и с добрите ни дела. Те може да са
много праведни, много благочестиви, много
възвишени, но за да дадат желания вечен
ефект, те трябва да са свързани с едно нещо,
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което ги прави вечни- любовта ни към Бога в
Исус.
И така какво става? Перфектна Църква, но
…сбъркана в ентусиазма.
Трябва да ви кажа, че е хубаво когато
вярващия е ентусиазиран в това което върши,
но емоциите и ентусиазма трябва да бъдат
правилно канализирани. Емоции и ентусиазъм,
лесно обръщат вниманието и усилията на
вярващия към себе си. Хубаво ми е затова го
върша! Това може да е опасна пързалка. Това
може да те заблуди, доста зле, както е станало
явно с тази църква.
(СЛ 9) Какво иска да каже Исус с забележката:
Откр. 2:4 Но имам това против тебе, че си оставил първата
си любов.

Звучи романтично нали? Първата любов,
наистина може да бъде изоставена, но едва ли
забравена! Младите обикновено се женят по
любов. Обичат се и решават, че искат за винаги
да съберат бъдещето си и да останат
неразделни „докато смъртта ги раздели”. Така
поне ние свързваме младите двойки. И когато
те се свързват, ние ги наставляваме, в това че
трябва да запазят любовта си такава каквато е
сега! Въпреки това ние често ставаме
свидетели, на факта, че любовта им се изгубва
някъде по пътя на живота. Или са твърде заети!
Или децата им обсебват вниманието! Или
кариерата е твърде важна за тях! Или не си
съвпадат характерите! Или … или…!?
Два важни въпроса:
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(СЛ 10) 1)Коя е първата любов на
повярвалия в Христос човек?
Исус след възкресението си застана до
Петър и му зададе директен троен въпрос:
Симоне, обичаш ли ме?
Петър отговори три пъти утвърдително, но
Исус сякаш искаше, този въпрос да се запечата
в ума на Петър!
Толкова ли е важно да Го обичаме?- се
питаме ние днес.
Отговора е ДА ВАЖНО Е! Исус изисква и
очаква нашата любов към Него, да пламне и да
не угасва до края на живота ни.
(СЛ 11) 2)Може ли Християнина да остави
първата си любов?
Отговора на този въпрос е : Да, нашата
любов към Спасителя, може да избледнее и да
бъде затъмнена от други неща.
Какви неща пастирю?- ще запиташ ти.
Добре, нека видим какво може да охлади и
дори замести нашата първа любов?
(СЛ 12)
1)
Християнски комплекси- Работя
усърдно за Бога, за да може хората
да ме видят и оценят и уважават.
2)
Християнски кариеризъм-Работя
усърдно за Бога, за да спечеля
повече хора за каузата, църквата или
организацията в която участвам
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Християнско самохвалство- давам
всичко от себе си, за да видят хората
колко съм добър в това което върша.
4)
Християнско плагиатство- работя
усърдно, защото искам да бъда
точно като онзи брат или онази
сестра
5)
Християнска завист- работя защото
искам да докажа на онези, че мога и
зная как се прави християнство
6)
Християнско доказване- работя
защото съм си такъв във всичко
което върша
Пр. един познат проповядваше добре. След
всяка проповед той търсеше насърчението на
жена си и ако не беше доволен от проповедта
си, ставаше мизерен и стъжняваше живота на
всички около себе си.
7)
Християнски търсачи на силни
усещания- работят там и тогава
когато стават чудеса и знамения и
има тръпка.
8)
Християнски просперитет- работя за
Бога, защото очаквам да ми помогне
финансово или да си намеря добра
работа
9)
Християнски санаториум- работя за
Бога, защото очаквам от Него
изцеление и добро здраве
10)
Християнска агенция за добри
запознанства- работя за Бога,
защото очаквам Той да ми прати
3)
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добър партньор за бъдещо спокойно
и здраво семейство.
Една майка ми сподели: Казвам му на моя син:
Ела на Църква, знаеш ли какви добри и хубави
момичета има там.
11)
Християнски клуб- работя защото
харесвам определена група от хора
там в Църква и заради тях работя.
Можем да прибавяме към списъка и добри
и лоши мотиви. Ти ще кажеш:
Но някои от тези мотиви, са доста
добри! И ще си напълно прав. Мотивите може
да са много или малко, добри или лоши.
Истината е че те изобщо не интересуват Бог.
Той търси само едно. Любов
Исус каза на църквата в Ефес, Той казва
ясно и на нас:
Слушайте вярващи в Християнска
Баптистка Църква –гр.Варна! Ако нямате
правилния мотив за вашата ревност и вашите
дела, тогава откажете се. Може да сте много
добри в онова което правите, но това не ви
ползва в духовно отношение. Аз ще вдигна от
вас благодатта и благоволението си. Не искам
да правите нищо за Мен, имайки нещо или
някой друг предвид, освен от любов към Мен.
Има голяма опасност една Църква да се
превърне в добре смазан механизъм, който да
впечатлява с много и добри изяви, но там да Го
няма Исус.
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(СЛ 13) Пр. Казват, че Леонардо да Винчи
поканил свой приятел да погледне
нарисуваната от него картина „Тайната вечеря”
(СЛ 14) (Изображението е с размери 460 на 880 cm и се
намира на стената в трапезарията на манастира Санта Мария
деле Грацие в Милано.)

Когато гледал картината приятелят му казал:
Най-много ме възхищава чашата! Леонардо
веднага взел четка и зацапал с боя чашата.
„нищо в тази картина,-казал Леонардо- не
трябва да впечатлява повече от образа на
Моя Господ!”
Църквата е един шедьовър който винаги и
преди всичко, трябва да впечатлява с това, че
хората от света могат отивайки там да видят
образа на Исус! Как ли? Като видят как всички
там работят не за друго, а защото сърцата им
туптят от любов към Спасителя.
(СЛ 15)
Защо проповядвам?-(всички)защото обичам
Исус
Защо пея? – защото обичам Исус
Защо свиря? –защото обичам Исус
Защо чистя? –защото обичам Исус
Защо работя в кухнята?- защото ….
Защо следя за реда в църква? – защото …
Защо сервирам, Защо поливам, Защо идваме
на Църква…?
Какво правиш за Църквата или за Царството
Божие в този град! Прави го от любов към
Исус. Ако твоите мотиви са различни от този,
губиш си времето. Ако слушайки тази проповед,
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ти откриваш, че от дълго време ти си спрял да
вършиш дела за Бога от любов към Спасителя,
тогава Исус ми казва:
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ(СЛ 16) В) Каква е рецептата?- ст.5
(СЛ 17) 1)Помни
Сатана ще се старае под каквато и да било
форма да ангажира умът ни с други неща, само
и само да забравим Исус от Назарет. Затова
самия Исус ни напомня: Не Ме забравяйте.
Помнете и не допускайте дела под красива и
религиозна форма да ви стават мотив за
действие!
2Tим 2:8 Помни Исуса Христа, от Давидовото
потомство,Който възкръсна от мъртвите според моето
благовестие;

Всичко което правиш за Бога и за
Царството Божие, прави го от любов към Исус.
Не искам да забравя какво Той е направил за
мен. Не искам Неговия любящ поглед да
изчезва от фокуса ми. Той толкова ме обича, че
остави славата Си, смири се до обикновен
Човек, даде живота си в жертва за моите
грехове, сега ходатайства за мен пред Отца и е
приготвил място за мен, за да съм вечно с Него
в слава. Не би ли било подло от моя страна да
заменя тази картина с мои лични чувства и
стремежи.
Помни!
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(СЛ 18) 2)Покай се
И денят за покаяние е днес. Покаянието е
искане на прошка и обръщане в обратната
посока от тази в която сме вървели.
(СЛ 19) 3)Повтаряй
Аз обичам Исус!
Аз почти без изключение когато извършвам
бракосъчетание, повтарям на младите: Всеки
ден намирайте причина да си кажете на глас:
Обичам те!
Някои го правят, и това им помага! Други
забравят и след време започват проблемите!
Така трябва да бъдем и всички ние, които
сме свързали живота си с Бога, чрез Исус. Ако
отваряш всеки ден Божието Слово, Исус ще те
уверява от там, че те обича. Как аз да Го
уверявам, че Го обичам? Като всеки нов ден
когато отворим очи, първото нещо което можем
да Му кажем е(както децата):
(СЛ 20) Добро утро Исус! Обичам Те!
Преди да заспим:
Лека нощ Исус! Обичам Те!
Напиши го на стените си в къщи ако
искаш, но днес и сега го напиши в СЪРЦЕТО
СИ:
(СЛ 21)
ПРЕДИ ВСИЧКО
ОБИЧАМ ИСУС!
ВСИЧКО ВЪРША
ЗАРАДИ ИСУС!
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Ако забравим тази истина и продължим
в същия дух, Бог ще оттегли благодатта си
от нас и Християнството ни ще изсъхне и ще
стане мъка за нас да го носим! Това е
опасно!
Откр 2:7 Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към
църквите: На този, който победи, ще дам да яде от
дървото на живота, което е [всред] Божия рай.

