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1. УВОДКогато четем Евангелието на Йоан, ние
трябва да знаем, че започнем ли да четем от
12 глава до края, ние вече вървим с Исус по
„виа де ла роса”! Думите на нашия стих за
годината са изречени именно по пътя към
Голгота. Исус заповядва любов, когато е на
път да пие от извора на омразата. Исус
изрича тези думи като част от
предсмъртните си завещания към света.
Нашия стих между другото не е
единственото място, където Исус говори за
любов, вървейки по „Виа Де Ла Роса”:
Йоан 13:34 Нова заповед ви давам, да се любите един
другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите
един другиго.
Йоан 14:15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
Йоан 14:23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще
пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще
дойдем при него и ще направим обиталище у него.

Отново и отново появяваща се тема: Аз
ви възлюбих, и вие любете Бога и хората.
Две отличителни черти на истинския
вярващ:
1-Да обичаме Бога, като демонстрираме
тази любов, чрез начина по който Му се
подчиняваме!
2-Да се обичаме помежду си, като
демонстрираме тази любов, по начина по
който се третираме взаимно.
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Любовта за която ще говорим е трудна
за дефиниране днес защото с нея много се
злоупотребява. Днес можем да видим
сърчицето навсякъде:
(СЛ 2 )
И понеже ние българите бързо
абсорбираме и добро и лошо, започнахме и
ние да обичаме всичко което ни хареса:
(СЛ 3)
Но дали това е любов? Не мисля!
Холивуд също ни залива от екрана с
лъст, която наричат любов. Физическото
привличане което дърпа хората към леглото
не означава влюбеност, а разюзданост.
(СЛ 4)
Какво е любов? Библията ни казва, че
сам БОГ е ЛЮБОВ! Дали наистина е така?
Няма друг начин да разбереш, освен като
започнеш да опознаваш този Бог на
любовта! Когато започнеш да опознаваш
Бога на любовта, първото нещо което ще
изпиташ е топлина, която те кара да
коленичиш и да благодариш на Бога, че ти е
позволил да откриеш величието и красотата
Му.
Пр. Пътувах през второстепенен път в
Европа за България и в ранната сутрин
видях пред мен дъгата. Много ясна и в
пълноцветие. Впечатли ме, че близкия и
край попадаше на шосето по което карах
колата си. Карах точно към този край. Когато
го достигнах, не издържах и спрях на
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банкета. Излязох от колата и виждайки
дъгата навсякъде около мен (нямаше други
коли) издигнах ръце. Сърцето ми беше
изпълнено с радост и щастие, че мога да се
наслаждавам на този Божии знак на мир с
човеците.
Няма по-велико откритие от това което
ти открива Божията любов към теб! Тя е като
океан пред нас. Не тя е като Вселената пред
нас… надхвърляща нашето въображение!
2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ 5)
Четем текста и там ни се казва:
(всички) Това е Моята заповед, да се любите един друг,
както Аз ви възлюбих.
Йоан 15:12

Първото което ни впечатлява е думата
„заповед”!
А) Любовта е заповед, а не
препоръка!
Военните знаят какво означава заповед. В
армията има един девиз: По заповед не се
мисли, а се действа! Офицера дава заповед, а
войника я изпълнява:
Пр. Казват, че в армейска специална част
решили да предизвикат войниците към
готовност за крайности и направили следния
опит: дали на мъж пистолет и му заповядали да
влезне в стая и да стреля по жената която седи
на стола. Мъжа влязъл, но след малко излязъл

5

ужасен: Не мога да стрелям, това беше жена
ми!
След него трябвало да влезне жена войник,
със същата задача. Тя влязла! Чули се два
изстрела, а след това удар. Жената излязла и
докладвала: на стола седеше моят мъж.
Стрелях два пъти по него, но в пистолета
патроните бяха халосни, затова ми се наложи
да използвам дръжката на пистолета, за да
изпълня заповедта.
Исус заповядва да се обичаме!
Много вярващи говорят много за любовта,
но не знаят какво е тя. Любовта не е нещо което
ние чувстваме или говорим за него. Запомнете
Любовта е действие! Бог не ни заповядва да
чувстваме любов, нито да говорим, че обичаме.
Той иска от нас да я показваме в действие.
Случвало ми се е да чувам от семейни да
се оплакват: Аз не чувствам вече любов към
мъжа си/ жена си! Любовта не се състои в
чувства. Те са резултата от жертвата,
трудността, страданието. Любовта означава
отдаване. Ти забравяш всичко друго и се
отдаваш на човека с когото си се обвързал.
Добър или лош, горд или смирен, кротък или
сприхав, способен или некадърен, ти си се
обвързал с него/нея. Обвързване, означава
вървене, независимо от пътя!
Пр. Редактор на списание вика младата
журналистка при себе си преди празника на
влюбените. Той и поставя задача да напише
поема за влюбените. Преди тя да напусне
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офиса ме, той я пита: Как си представяш
любовта?
Любовта е казала тя, като да стоиш с
любимия до езеро покрито с водни лилий, на
лунна светлина, а лилийте са разцъфнали
напълно …!
Стой! –прекъснал я редактора- Любов, е да
станеш от топлото легло в студената нощ, за да
приготвиш чай и грейка със топла вода, за
болните си деца!
Любовта е действие! Любовта е
преодоляване на трудности! Любовта е
жертване на комфорта и пренебрегване на „Аз”а!
(СЛ 6)
Колко често чуваме: Аз обичам Исус!
Но не обичаме да вършим работа за Него!
Аз обичам Исус! Но не ме карай да ставам
рано в неделя за да идвам на църква!
Аз обичам Исус! Но да очакваш да дойда и
да помагам в бригадите организирани от
църквата!?
Аз обичам Исус! Но да говоря за Него на
съседи, колеги, приятели!?
Аз обичам Исус! Но да му доверя здравето
на децата си и да дойда на църква …!?
Аз обичам Исус! Но да давам от средствата
си за Него…!?
Аз обичам Исус! Но да идвам повече от
веднъж в седмицата за да Го хваля, да Му се
моля, да слушам Словото Му …!?
Аз обичам Исус!
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Колко често Го обичаме на думи! Колко
често правим тънки сметки, какво правим и
даваме за Него. Е, ако сме в МОЛ-а не правим
сметка нито на времето, нито на парите, нито
колко често сме там. Важното е да казваме, че
обичаме Исус, а не МОЛ-а!
Исус заповяда, защото знаеше, че любовта
изисква усилия и усърдие. Изисква жертва и
лишаване от комфорт. Изисква когато цялото ни
естество иска мир, ние да влезнем във война!
Когато сме уморени, да се хванем на работа!
Когато сме бедни, да дадем! Когато сме слаби,
да не спираме! Когато сме заети, да намерим
време! Когато сме ангажирани, да жертваме!
Исус ни заповядва днес да започнем да
обичаме на дело.
Сигурно ви харесаха проповедите на тема:
„Не бой се!” Но искам да ви припомня думите на
Йоан в Първото Йоаново Послание:
1 Йоан 4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов
изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание,
и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

Имаш страх, защото любовта ти боледува.
(СЛ 7)
Б) Любовта започва да се
практикува между най-близките
Йоан 15:12 Това е Моята заповед, да се любите един
друг, както Аз ви възлюбих.

Кои са ми най-близките? Какво означава,
когато Исус казва
(СЛ 8)
„…да се любите един друг…”
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1-СЕМЕЙСТВОТО
Това е моето семейство! Ако любовта не
започва у дома, тя изобщо не може да
съществува!
(СЛ 9)
Знаете ли защо децата на много вярващи,
не остават в църква? Защото виждат двуличие!
Защото чуват неща различни от това което
родителите им демонстрират в църквата. Защо
ли? Защото виждат, че родителите им казват,
че обичат Исус, а не правят нищо за да покажат
на дело, че е действително така. Така е и с
децата на много пастири. Защо? Защото те
виждат, че бащата проповядва едно от амвона,
а в къщи е съвсем друг. Иска от хората неща,
които той не е готов да направи или даде!
Нашия дом/семейството ни е нашето първо
мисионерско поле. Там ние се учим да обичаме,
там практикуваме любовта, там учим
следващото поколение да обича.
(СЛ 10)
Тук трябва да кажа и още нещо. Защо деца,
които вярват в Бога, а родителите им не са
вярващи, да не могат да доведат родителите си
в църква? Какво пречи? Можем да изтъкваме
безброй причини, но една може да е
истинската- защото родителите не могат да
видят промяната на любовта подействала в
децата им. Най-лесно е да показваш любов към
родните си близки, но зароди ли се ненавист,
зароди ли се обида и горчивина, тогава това се
лекува най-трудно. Днес е мода децата да са
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непокорни и да са в конфликт с родителите си.
Разликите във възприемането на вярата, може
да са идеална основа за демонстриране на
неприязънта на децата към родителите.
Съгласен съм, че родителите може да са
настоятелни за неща, които да са в разрез със
вярата- за това не споря, но когато сте ядосани
на неразбиращите ви родители, искам в
умовете ви да звучат думите на Павел от
Ефесяни 4 глава:
Eфесяни 4:29 Никаква гнила дума да не излиза от устата
ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата,
за да принесе благодат на тия, които слушат; 4:30 и не
оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани
за деня на изкуплението, 4:31 всякакво огорчение,
ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се
махне от вас; 4:32 а бивайте един към друг благи,
милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в
Христа е простил на вас.

Семейството е нашето първо мисионерско
поле, където да практикуваме действието на
любовта!
(СЛ 11)
2- ЦЪРКВАТА
Второто място за практикуване на любовта
е църквата. Чухте ли добре? Църквата е
следващото място, където да упражняваш
любовта си. Защо ли? Защото веднага след
нашето физическо семейство, следва нашето
духовно семейство! Кое е то?
(СЛ 12)
Църквата. Там където се наричаме братя и
сестри в Господа. Въпроса е дали имаме любов
като между братя и сестри!?
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Пак Исус казва в Йоан 13:35
Йоан 13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици,
ако имате любов помежду си.

(СЛ 14)
Любовта не е само да не мразим брата и
сестрата които не са ми приятни в църква.
Любовта означава да напрегнеш усилия и да
покажеш повече внимание и грижа към онези на
които не ти се иска. Даже, към онези които те
дразнят. Даже, към онези които не мислиш, че
заслужават вниманието и грижите ти.
Понякога не можем да си представим, колко
много неоснователни гняв, раздразнение,
неприязън може да се нагнетят в една църква.
И то поради глупави причини. Това е когато
любовта ни е контролирана от чувства, а те са
измамливи. Затова Бог ни заповядва, да се
обичаме.
Да но, пастирю, аз съм своенравен/ вна, и
никой не може да ми наложи да обичам, онзи
когото не искам да обичам! Е, няма да се карам
и бия с онези които не харесвам, но няма и да
се старая да върша неща, които да ме правят
двуличен! Ще ги заобикалям, няма да ги
поздравявам, няма да търся контакт с тях. Аз
ще си създам свой си кръг от хора с които ми е
приятно.
Пр. Добре, представи си, че в твоето тяло
гастро-ентеорологията ти реши да си живее
самостоятелно и да няма нищо общо със
кардиологията ти, с неврологията, урологията и
другите системи на тялото. Ти може сега да се
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усмихваш, но има хора които умират именно
поради такива несъгласия в тялото си. По
същия начин и ти който си част от това тяло,
ако решиш да умъртвяваш тялото, знай че умре
ли тялото, ти няма да живееш дълго след това.
Не напразно Исус казва:
(СЛ 15)
Йоан 15:12 Това е Моята заповед, да се любите един друг,
както Аз ви възлюбих.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕКакво да кажем в заключение?
(СЛ 16)
1Коринтяни 13:1 Ако говоря с човешки и ангелски езици,
а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или
кимвал що дрънка. 13:2 И ако имам пророческа дарба, и
зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна
вяра, тъй щото планини да премествам, а любов нямам,
нищо не съм. 13:3 И ако раздам всичкия си имот за
прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на
изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.

Това са силни думи на предупреждение
към всеки от нас вярващите. Не може да се
кичим с прозвището Християни, а да не
искаме да обичаме всички.
Днес ще си призная пред вас, че са
идвали хора от църква и са ме
изобличавали, че не им показвам любов,
така както на други. Днес искам прошка от
всеки когото някога съм пренебрегнал и не
съм показал любов. Разкайвам се и от сърце
искам Бог да ми даде любов към всички в
църквата, защото Словото ни поучава:
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(СЛ 17)
Притчи 10:12 Омразата повдига раздори, (всички)А
любовта покрива всички погрешки.

То още казва на онзи който изпитва
вина, че нарушава закона:
(СЛ 18)
Римляни 13:10 Любовта не върши зло на ближния;
следователно, (всички)любовта изпълнява закона.

То още казва на богослова:
(СЛ 19)
1Коринтяни 8:1 А относно идоложертването: Знам, че ние
всички уж имаме знание да разрешим въпроса! Но
(всички)знанието възгордява, а любовта назидава.

Словото поучава и онзи който обича да
се дразни от хората:
(СЛ 20)
Колосяни 3:13 Претърпявайте си един друг, и един на друг
си прощавайте, ако някой има оплакване против някого;
както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.l
3:14 А над всичко това (всички)облечете се в любовта,
която свързва всичко в съвършенство.

На онези които живеят със вина, че
винаги са недостойни и се съмняват в
Божията любов към тях поради греховете
които вършат, Словото казва:
(СЛ 21)
1Петрово 4:8 Преди всичко имайте усърдна любов
помежду си, защото любовта покрива множество
грехове

Разбираш ли защо Исус е толкова
настоятелен относно любовта? Тя е ключ
към рая, тя е анти-грях, тя е ати-страх, тя е
свързващ елемент на съвършенството, тя е
най-добрия учител, тя е законоизпълнител.
Тя е универсална! Защо да не я пробваме?
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Защо да не я практикуваме, не като даваме
на хората онова което заслужават, а онова
от което се нуждаят.
Ако Бог ни предизвиква с този стих през
2018 г. вероятно има причина. Бог повече
обича да предпазва от катастрофи,
отколкото да оправя огънатите ламарини!
Нека започнем да практикуваме любовта!
(СЛ 22)
Йоан 15:12 Това е Моята заповед, да се любите един друг,
както Аз ви възлюбих.

Молитва: Всемогъщи Боже, благодарим
Ти, че ни даваш възможност да обичаме
онези които са заслужили нашата любов,
но от сърце те моля, дай ми небесна
благодат да обичам по същия начин и
онези които с нищо не са заслужили
любовта ми, но имат нужда от нея! Амин
Пр.Родителите на едно дете се
преместили в друга църква, но детето
останало в същата. Попитано „Защо?”, то
казало, че е заради неделното училище!
Но в църквата където ходим сега има
неделно у-ще също!?
„Онези ме обичат!”-бил отговора
Ако хората усетят любовта, църквата ни
няма да е никога празна. Ако любовта
измести длъжността, светът ще дойде при
нас. Ако в града ни има църква в която
хората се обичат, тогава града ще има в
лицето на църквата, не динамо, а атомна
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електроцентрала която ще промени облика
на целия град.
Постарай се този месец да обичаш
доброволно един, който не е заслужил
любовта ти! Другия месец прибави още един
и до края на годината нека станат 12 души.
Това ще е победа за църквата.
И нека „любов в действие“ да стане
наша визия за 2018 г!

