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1. УВОДМиналата неделя получих различни
отзиви свързани с проповедта. Някои
не искаха да слушат за даване и си
тръгнаха по-рано. Други мислеха, че не
беше сложено правилното ударение за
даване. Други, че има такива хора които
злоупотребяват и вместо да чуят, че в
тази църква трябва да се дава, те чуват,
че в тая църква може да се иска, и
наблягат на искането.
Моето желание е ние всички да можем в тази
серия от проповеди да се концентрираме,
върху една истина: Исус иска! Исус
заповядва в любовта си, да се постараем да
подражаваме на Него. Да се фокусираме
върху примера на Исус и забравяйки
опасенията си, забравяйки страховете си,
забравяйки желанието си за справедливост,
да спрем да живеем с комплекса :
Някой тук ми мисли злото!,
а да заживеем със истината:
Да покажа на дело Христова любов, към
някой който не заслужава!
Пр. Забързан малчуган минава покрай
селска къща, където на вратата има надпис:
Продавам кученца!
Той се връща от пътя си, и звъни на
вратата.
Показва се стопанина : За кученцата ли? –
пита той!
Да, може ли да ги видя!?
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Стопанина изсвирва и от някъде дотича
куче с четири великолепни, пухкави малки
кутрета, които весело подскачат около майка си.
Детето се заиграва веднага с тях и пита:
-Колко струва едното?
-50 лв отговаря стопанина!
-О,о, нямам толкова- отговоря с
разочарован тон детето.
В това време от там от където е дотичала
кучката, се задава пето кутре, което влачи
едното си краче.
Детето веднага се спуска и прегръща
накуцващото кученце.
-Какво му има?
-Родило се е без задна става и никога няма
да може да тича и да скача.-пояснил стопанина.
Детето изважда от джоба си два лева,
подава ги на стопанина и казва:
-Ще ми дадете ли това кутре, а аз ще ви
нося всеки ден когато баща ми ми даде двата
лева(аз му помагам в стоежа и той всеки ден ми
дава някога по два, но и по повече). Ще ви нося
докато станат 50.
- Но момче, нали разбираш, че това кутре
през целия си живот, няма да може да тича или
скача, както нормалните кученца!?
- Да, затова то ще има нужда някой да бъде
до него, за да му покаже, да го научи как да
живее въпреки, че не може да тича и скача!- бил
отговора на детето.
Хората обичат всичко да е нормално и
можещо около тях. За дълги години,
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обществото беше изработило система, чрез
която всеки, който не е както другите, да
бъде изолиран някъде където да получава
някакви грижи, но да не е всред другите.
Хората когато видят някой който не е като
тях, често задават един въпрос: Ако има
Бог, защо допуска това?
Вярващите обикновено мъдро
отговарят:
-Ами трябва да има виновен! Ако не сме
ние! Ако не е Бог! Тогава … ами много лесно,
остава греха и Сатана!!!
Ние рядко се задълбаваме по-дълбоко
от това. Това ни звучи достатъчно логично и
философско. Нищо че отговора ни не е
задоволителен за питащия!
Ако погледнем духовно, ние всички в
очите на Бога сме инвалиди! Кой повече, кой
по-малко, но никой от нас не прави
изключение. И онзи който казва: аз вече не
греша! И той, живее в измамна илюзия!
В Исус, Бог дойде на земята, пълна с
духовни инвалиди, не само за да се справя с
греха и Сатана. Той дойде заради нас, за да
ни помогне да живеем по-добре, да ни научи
да живеем правилно. Да ни научи, как да не
се самонараняваме. Как да живеем без да се
самоунищожаваме и как онзи който има полека недъг, да не наранява онзи който има
по-тежък, но да му помага! Да ни научи на
милост!!!
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Разбираме , ли какъв е другия отговор
на въпроса: Ако има Бог, защо има
страдание?
Има страдание, за да можем ние да
бъдем, като Бога и да показваме МИЛОСТ.
(СЛ 2)
Това е Моята заповед, да се любите един друг,
както Аз ви възлюбих.
Йоан 15:12

Ние видяхме, че „както Аз (Исус) ви
възлюбих” има дълбоко значение за нас.
Ние сме длъжни да разровим , това значение
в дълбочина.
Най-лошо е повърхностното
Християнство! Християнство което говори за
Бога и Библия, но не подражава на Бога и не
изучава Библията.
Такова Християнство е опасно. Исус
беше приятел на грешниците, но никога не се
нарече приятел на духовниците. Защо?
Защото те изопачаваха Словото. Те
претендираха духовност, но не я
практикуваха. Те говореха за даване, но
самите те не даваха. Те говореха за грижа, но
нямаха никаква грижа, към страдащите. Те
говореха за милост, но страдаха от хронична
злоба и гордост.
2. ИЗЛОЖЕНИЕХристиянство без милост, не е
Християнство. Божията любов демонстрира
висока степен на милост.
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Какво е милостта? Питаме Гугъл и той ни
дава една версия:
милостта, само ед., ж.
1. Човеколюбиво благосклонно отношение. Той прояви милост към
победения.
2. Помилване, опростяване на наказание. Моля за милост.
• Ваша (твоя, негова) милост. Остар. Обръщение на низшестоящ
към висшестоящ.
• Моя милост. Разговор. Ирония. Аз.
Библейско тълкуване: Божественото благоволение, дарено на
окаяните и виновните, съгласно с истината и правдата - Пс. 85:10.
Способът, който дава на Бога възможност, да дарява спасителната
си милост на хората, заради Христос, е най-непостижимото и
безконечно дело на мъдрост и любов. Душата, която наистина е
била помилвана от Бога, ще стане и тя милостива - Лк. 6:36,
състрадателна - Пс. 41:1,2, и простителна - Мт. 5:7, 18:33.

Идеята на Любовта е да научи хората да
показват милост един към друг, и понеже хората
забравят, те имат нужда да им бъде
припомняно! Как ли? Чрез примера който
виждаме в Бог, но най-ярко блести в Исус!
Всяка неделя ние се благославяме с едно
пожелание:
(СЛ 3)
Числа 6:24 Господ да те благослови и да те пази! 6:25
Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже
милост!

(СЛ 4)
А) Милостта в СЗ
Има ли някой от тук присъстващите, който
да не се нуждае от Божията милост? Вдигни
ръка! ... Ако някой си мисли: Аз нямам нужда от
милост! Нека те предупредя: Тогава за теб
остава да разчиташ само на Божията
справедливост!

7

Ще имаш ли кураж, да се изправиш пред
Справедливия Съдия, вместо да стоиш пред
Милостивия Баща!?
(СЛ 5)
Един човек в историята дръзна да иска да
се съди с Бога- Йов, но когато Бог започна да
говори, Йов единственото което каза беше:
Йов 42:5 Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но
сега окото ми Те вижда; 42:6 Затова отричам се от
думите си, И се кая в пръст и пепел.

Има една от нашите песни, която казва:
От милост всеки се нуждае …
Библията говори много за Божията милост.
Тя ни казва, че ако искаме да изпитаме
истинска радост, ние имаме нужда от духовни
очи, с които да видим Божията милост:
(СЛ 6)
Псалм 31:7 Ще се радвам и ще се веселя в Твоята
милост; Защото Ти си видял неволите ми,

Божията милост е велика:
Псалм 108:4 Защото Твоята милост е по-велика от
небесата, И Твоята вярност стига до облаците.

Божията милост е вечна:
Псалм 106:1 (По слав. 105). Алилуя. Славете Господа,
защото е благ. Защото неговата милост трае до века.

И пак:
Псалм 107:1 (По слав. 106). Славете Господа, защото е благ,
Защото неговата милост трае до века.

(СЛ 7)
А Псалом 136 целият възхвалява тази
вечна Божия милост. Там в 26 стиха Псалмиста
ни превежда през Битие, Изход и Съдии и
повтаряйки припева ни напомня, че:
„Милостта на Бога, трае до века!”
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(СЛ 8)
А в Псалм 112, Псалмиста казва:
Псалм 112:5 Блазе на човека, който показва милост и дава
на заем; Ще поддържа делото си в съда

Дали Старозаветните са разбирали
смисъла на тези думи? Да, защото те нямайки
Новия Завет са вярвали и чакали единствено
Страшния Божии Съд, но и са разчитали, че на
този съд, ще има оправдание за онези, които по
примера на Бога, са показвали милост.
Притчи_19:17 Който показва милост към сиромаха заема
Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

И понеже, не са успявали с проявата на
милост, те са прибягвали до жертвите, защото
винаги е по-лесно някое животно да умре, за да
разчиташ ти на прошка и милост.
Бог недвусмислено декларира в Словото
Си:
Mихей 6:7 Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, Или в
десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си
за престъплението си, Плодът на утробата си за греха на
душата си? 6:8 Той ти е показал, човече, що е доброто; И
какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш
праведното, да обичаш милост, И да ходиш
смирено със своя Бог?

И след това идва Исус, за да потвърди
Божието благоволение спрямо, човешката
проява на милост:
(СЛ 10)
Б) Милостта в Новия Завет
Новия завет, започва с онова което Бог
декларира, че не иска от нас човеците:
Той не иска да даваме първородните си за
престъпленията си, но Той направи нещо по-
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велико: Бог даде Единородния си Син, да не
погине нито един който вярва в него, но да има
вечен живот! (Йоан 3:16)
След това в блаженствата, Исус подема
темата за милостта и насърчава всеки от нас,
да погледнем сериозно на нея и да проверим,
себе си:
(СЛ 11)
Maтей 5:7 Блажени милостивите, защото на тях ще се
показва милост.

Яков от своя страна и в типичен негов стил
предупреждава:
Яков 2:13 Защото съдът е немилостив към този, който не е
показал милост. Милостта тържествува над съда.

Павел ни съветва:
(СЛ 12)
Римляни 12:8 … който раздава, да раздава щедро; който
управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да
я показва доброволно.

Милостта трябва да бъде доброволна. Ако
нямаш милостиво сърце, губиш си времето и
силите да правиш милост. Затова днес ние
можем да проверим сърцата си и ако те са
загрубели, ако са се втвърдили и ти не си
спомняш, кога последно си показал милост.
Изпитваш ли милосърдие в сърцето си. Вярно е
че има във Варна, просешка армия, която
работи за богатите си работодатели, но това не
са единствените. Виждаме по улиците много
възрастни и сакати хора, които явно, че имат
нужда и живеят от изпросеното. Често чуваме
призиви по радио и телевизия, за хора в нужда
от помощ, поради скъпоструваща операция,
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поради споходило ги бедствие, поради
инцидент. Те чакат за помощ! Те разчитат на
нашето милосърдие. Или ако не искаш да
показваш милосърдие към чуждите, тогава
огледай се в църква и виж, че Бог е допуснал и
в Църквата да има хора в нужда и такива, които
да се надяват на милост и да чакат някой да им
покаже милосърдие! Ето те са именно за да
можеш ти да проявиш милосърдие и да се
тренираш в Плодът на Духамилосърдие(Галатяни 5:22). Словото ни казва:
Евреи 13:16 А не забравяйте да правите благодеяния и да
споделяте с другите благата си; защото такива жертви са
угодни на Бога,

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕПр.В Северна Франция, почти по
мердиана над Париж, има малко село. Името
му е трудно за мен да го изговоря:
(СЛ 14)
Villers-Bretonneux

В това село в което живеят около 4 000
души има паметник в чест на Австралийски
Национален мемориал. Там на голяма стена
са изписани имената на 11 000 Австралийски
войници, които са дали живота си, за да
освободят това малко селце от Германците и
да осигурят свобода и възможност да
живеят в мир, тези толкова малко на брой
хора. На този мемориал има следния надпис:
За Божията слава и за паметта на
Австралийската имперска сила във Франция
и Фландрия от 1916 до 1918 г. и на
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единадесет хиляди души, които паднаха във
Франция и нямат известен гроб ....
Любовта и милостта са две сестри, те са
винаги хванати ръка за ръка. Те са много
силни заедно. Ако ги разделим, те умират.
Пр. Майката на провинил се войник в
армията на Наполеон, се застъпвала за живота
на сина си. Наказанието било смърт. Тя влязла
при Наполеон и помолила за милост:
Императоре,-казала майката- моля ви за
милост!
Но той не заслужава милост- казал
Наполеон
Императоре, аз не моля за справедливост,
а за милост. Милостта не е се дава на
заслужили, а на провинили се! Сина ми се е
провинил и затова моля за милост към него!
Добре-казал Императора – ти си умна
майка, затова ще помилвам сина ти!
Милост искам, не жертви!
Бог през тази година ще ни изправи пред
предизвикателства към нашата милост.
Пр. В края на миналата година една жена
се обади на телефона на жена ми. Представи
се като отговаряща за приемните семейства
във Варна. Помоли за съдействие, но Анн и
каза, че освен че работи към домовете за
изоставени деца, тя е и част от църква. Жената
и отговорила по телефона, че познава Пастора
на една евангелска църква – Георги Тодоров.
Ан казала: това е моят съпруг.
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Госпожата пожела да се видим веднага.
Отидохме в офиса и тя помоли: Може ли да
работим заедно за намиране на приемни
семейства, защото практиката и показала, че
семействата на вярващите са най-подходяща
среда за изоставените деца. И аз и обещах
съдействие!
(СЛ 16)
България е на първо място в Европа по брой
изоставени деца до 3 годишна възраст. Около 2 хиляди
бебета всяка година остават на грижите на държавата.
(http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/balgarija-e-naparvo-mjasto-v-evropa-po-broj-izostaveni-deca.html )

ТОВА НЕ Е ЛИ НАШ ПРОБЛЕМ??
ТОВА НЕ Е ЛИ ХРИСТИЯНСКИ ШАНС???
Искам да ви кажа, че темата за любовта
може да се окаже за много от вярващите
твърде тежко бреме. Може много от вас да
се уплашат. Може да спрат да идват на
църква, защото „пастира иска много от нас”!
Разбирам риска от това да проповядвам
трудно Християнство, но на това съм
призван. Към това ме подтиква и Словото.
Това очаква Бог от нас! Християнството
може да е трудно и тежко. То може да не е
приятно и за удоволствие. Но ако правим от
сърце, онова което Бог очаква от нас, тогава
то ще ни носи много радост и удоволствие!
Тогава ще е песен! Ако се мъчиш да бъдеш
Християнин, значи не си ангажирал Бог да е
с теб, а се мъчиш сам да се правиш на
Християнин!
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• Молитва: Всемогъщи Боже, Който
очакваш от нас да показваме любов
както Исус, молим те смирено, научи ни
да обичаме! Изкорени горчивите корени
от нас! Дай ни топли, нежни, меки
сърца! Прости на родителите ни и на
нас, че сме се научили да бъдем много
предпазливи, много подозрителни,
много недоверчиви и ни дай мъдри
сърца, с които не да бъдем мамени, а
да имаме мъдрост и нашата любов да
бъде така проявена, че да води души на
покаяние! АМИН

