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1. УВОД- 

(СЛ 2) 
Кой изпълнява Десетте Божий 

Заповеди? 
-Евреите? – Не  
-Адвентистите? – Не 
-Евангелистите?- Не 
Тогава кой може да каже, че изпълнява 

закона? Има ли такъв човек? Да, има! Кой? 
Как? Ап.Павел ще ни дойде на помощ: 
Гал. 5:14  Защото целият закон се изпълнява в една дума, 

сиреч в тая "Да обичаш ближния си както себе си".  

Ключа към съкровищницата на Закона 
ни е даден! Той се казва: Любов към 
ближния! 

 По-миналата неделя говорихме за това, 
че пак Павел ни открива, че любовта не е 
праволинейна величина.(Ефес.3:16) Тя няма 
само една дименсия- дължина. Тя дори не 
може да се определи от нашата триизмерна 
координатна система. Тя има много 
измерения и след като Сам Бог определя 
Себе Си, като Любов, ние нямаме право да я 
вкарваме в човешки координати. 
Единственото което можем да правим е да 
търсим и откриваме някои от многото нейни 
измерения. 

В първата проповед, ние определихме 
дълбочината на любовта. Това беше онази 
част на любовта, която реагира на заповед. 
Любовта действа чрез нас, защото така 
трябва, а не защото ти искаш да е така. Тя 
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действа  въпреки, че не получава нищо 
насреща от хората! Тя не е чувство, а 
дело!Тя действа неуморно, защото, човека е 
разбрал, че любовта е ключ, към пълното 
послушание на Бога! Тя е Духовното Динамо 
!Тя може да не получи наградата си на 
земята, но несъмнено ще я получи на 
небето. Тя е такава, защото Бог я 
демонстрира   в такъв вид към нас: 
(СЛ 3) 

Рим. 5:8  Но Бог препоръчва Своята към нас любов в 
това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.  

Въпрос: Аз който седя и седмица след 
седмица слушам проповеди и чета Библия, и 
се моля и се наричам Християнин. Ако е 
така, питам се, научих ли се да обичам  … да, 
научих ли се поне да обичам хората с които 
се събирам за да служим заедно на Бога. Ако 
отговора ми е НЕ, тогава сериозно трябва да 
си помисля, защото има сериозна опасност 
да не съм онзи, за който се представям. 
Може добре да имитирам, може добре да 
зная какво се прави в тази роля, но в 
действителност да съм само един  добър  
фалшификат на Християнин. 

Исус тогава ме предупреждава:  
(СЛ 4)  
Maт 7:22  В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! 

Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли 
име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме 
много велики дела?  7:23  Но тогава ще им заявя: Аз 
никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които 
вършите беззаконие.  
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Защо задавам този въпрос? Защото 
следващата стъпка измерение на любовта, 
ни показва, че любовта ми, не се изчерпва с 
любов към вярващите само.  
(СЛ 5) 

Исус каза! Мотото ни за 2018:  
Йоан 15:12  Това е Моята заповед, да се любите един друг, 

както Аз ви възлюбих.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 6) 
А) Божият пример ни води към 

универсална любов – 
Словото ни насърчава да следваме 

примера на Христовата любов. Тя е 
съвършенна, но е и еквивалент на Божията 
любов, а Божията любов е универсална. Тя не 
дискриминира, тя не подбира, тя не е 
селективна. От къде черпя доказателства, че 
Божията любов е такава ли? От Библията, 
разбира се. Исус казва, че: 
Maт. 5:45  … защото Той прави слънцето Си да изгрява на 

злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на 
неправедните.  

Бог не прави разлика в любовта и 
щедростта си към хората. Той обича еднакво 
всеки човек. Бог търси доброто за всеки и 
затова Словото ни казва, че Той не изкушава 
никого, защото изкушението цели да въведе 
човека в грях и от там в наказание.  (Яков 1:13) 

Ние понякога се дразним поради факта, че 
Бог се бави и сякаш крие лицето си. Словото ни 
казва, че Бог е верен на обещенията си, но 
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вижте, Бог понякога забавя, с определена цел 
хората да се покаят и спасят: 
(СЛ 7) 
2Пет. 3:9  Господ не забравя това, което е обещал, според 

както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за 

дълго време; понеже не иска да погинат някои, но 

всички да дойдат на покаяние.  

Божията любов е тази която търси всеки 
човек. Тя е достатъчна за целия свят и за 
всичките човеци. Любов, която не осъжда. 
Неверието ни е това което ни осъжда и погубва. 
(СЛ 8) 
Йоан 3:16-18  Защото Бог толкова възлюби света, че даде 

Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:  3:17  Понеже Бог не 
е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде 
светът спасен чрез Него.  3:18  Който вярва в Него не е 
осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал 
в името на Единородния Божий Син.  

И на друго място откриваме как Ап.Павел 
застанал пред Ареопага  в Атина, говори на 
атиняните и им казва: 
(СЛ 9) 
Дела 17:30  Бог, прочее, без да държи бележка за времената 

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

Бог е наш баща и за разлика от земните 
бащи, които често страдат от т.н. фаворитизъм, 
което означава, че ние съзнателно или 
несъзнателно демонстрираме предпочитания  
спрямо някое от децата си. Бог обича всички 
свои деца еднакво. На нас ни е трудно да 
опишем как точно става това, защото ние никога 
не можем да обичаме всички хора и особено 
враговете си, така както Бог ни обича. Това е 
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защото аз не мога да си представя, и ти не 
можеш да си представим колко много, ние сме 
врагове на Бога с поведението си, с думите си, 
с мислите си и въпреки нашето 
враждебно/заядливо поведение,  
(СЛ10) 

Той продължава да ни обича. ТИ СИ 
ОБИЧАН ОТ БОГА! ВЯРВАШ ЛИ ТАЗИ 
ИСТИНА?   

Ние отваряме Библията на Матей 5-7 и 
четем в Исусовата Проповед на Планината, как 
Той казва на слушащите: 
(СЛ 11) 
Maт. 6:14  Защото, ако вие простите на човеците 

съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на 
вас.  6:15  Но ако вие не простите на човеците 
съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости 
вашите съгрешения.  

Да простя на тези които вършат зло? Но 
как, не е ли правилно онзи който върши зло, да 
пострада заради злото си? Ние знаем, даже от 
Библията, че греха носи осъждение, а 
осъждението означава страдание. Това казва 
нормалната човешка логика. Лошия трябва да 
бъде наказван. Кой иска да прости на Хитлер, 
на Осама бин Ладен? Кой ще иска да каже 
добра дума за шофьорите на колите и 
камионите „тарани”, с които терористите 
убиваха хора.  

Но, чакайте! Слушайте какво още очаква 
Исус от мен и теб! 
(СЛ 12) 

Maт. 5:25  Спогаждай се с противника си по-скоро,… 
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Да се споразумея с противниците си …?! Че 
какво споразумение може да се осъществи 
между мен и противниците ми?  

Е винаги може да се намери общ език, както 
успяха двама дългогодишни врагове да си 
стиснат ръцете (Президентите на двете Кореи) 

Не бързайте! Ако това ви изненадва, има 
още по-голяма изненада: 
(СЛ 13) 
Maт. 5:39  А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия 

човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му 
и другата.  5:40  На тогова, който би поискал да се съди с 
тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.  5:41  
Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него 
две.  5:42  Дай на оногова, който проси от тебе; и не се 
отвръщай от оногова, който ти иска на заем. 

(Кубрат Пулев ще задраска този текст). 
Значи, ако някой иска да ми отнеме, аз не само 
да не се защитавам, ами и да му предложа и 
още. Ако някой ме принуждава, аз не само да не 
се противя, а да се съглася да направя повече? 
За какво говорим тук? Това вече го няма и в 
най-огнената църква.  

Исус не спира до тук! Той сякаш иска да 
постави любовта ни на най-безмилостните 
изпитания. Чуйте Го за какво говори още: 
(СЛ 14) 
Maт. 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и 

молете се за тия, които ви гонят; …5:46  Защото, ако 
обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се 
пада? Не правят ли това и бирниците?  5:47  И ако 
поздравявате само братята си, какво особено правите? Не 
правят ли това и езичниците? 

Това не се вписва в нито една съвременна 
етика. Никой не е съгласен да живее при такива 
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условия и закони!!! И най-успяващата 
демокрация, няма да позволи ако някой ме 
мрази, ако някой ми вреди, аз да не потърся 
правата си и да не накажа виновника. Ако някой 
ме принуждава, да върша нещо против волята 
си, аз да съм готов да жертвам и дам повече 
отколкото ми е поискано. Разбира се тук не 
става въпрос за неща които са в разрез с 
морала и правдата, а за сериозни жертви в 
интерес на печелене на хора за Царството 
Божие.  

 Въпреки нашия бунт и недоволство срещу 
подобни очаквания от нас, Исус не се отрича от 
думите си!? Защо ли? Защото Той знае, че не 
може да се гради Божие Царство върху гняв, 
омраза, ненавист и отмъстителност, а любовта 
е единствената сила и неизбежната победа в 
едно Царство, което цели да съществува вечно! 
Царство основано на страх, не е устойчиво и не 
може да е вечно. Нашата човешка история го е 
доказвала това многократно.  Само царство 
основано на любов, може да надживее времето 
и да пребъдва вечно.  

Пр.Древна легенда разказва, че цар на 
голямо и проспериращо царство определил ден 
в който да почете най-заслужилия човек в 
царството си. Големия ден дошъл и пред царя 
се изправили финалистите. Четирима 
заслужили и отявлени хора. Трима мъже и 
възрастна жена. Представянето започнало:  
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-Първият: богат филантроп, раздал много 
средства за бедните хора и основател на много 
хуманитарни дейности. 

-Вторият: велик лекар, излекувал много 
хора и изнамерил множество лекарства. 

-Третият: известен съдия, създал законови 
реформи, променили живота в царството и 
известен със справедливите си съдебни 
решения. 

-Четвъртия: скромна и на възраст дребна 
жена. В очите и имало много любов, но това 
било всичко. Когато я представили на царя, 
представянето било твърде кратко: Царю, 
виждате ли първите трима? Това е тяхната 
учителка. Тя няма богатство, няма титла, но им 
е дала любов към онова с което се занимават.   

Днес Европа е залята от емигранти. 
Мюсулмани бягащи от войните. Ако проведете 
анкета между църквите, с въпроси свързани с 
отношението на ЕС към тези хора, съм убеден, 
че много от вярващите ще покажат доста 
негативизъм, да не кажа агресивност. Това е 
защото много от църковните лидери нямат 
какво да кажат по въпроса и тактично мълчат 
или са негативно настроени.  

Пр. Филип Янси на конференцията на 
Баптисткия Съюз в София сподели една 
история която показва едно отношение на 
Християнин с желание в сърцето да живее по 
примера на Христос: 

Американски Армейски Капелан(вонен 
свещеник) Том Брус се приготвя да отиде за 
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една година да служи в Ирак. Преди да замине, 
той основава едно движение чрез социалните 
мрежи, което нарича „Осинови Терорист за 
Молитва”. Той шеговито регистрира сайта си с 
абривиацията на Отдела за Отбрана наречен 
„Анти-Терористична Защита”. В този сайт 
Капелан Брус поставя снимките на опасни 
терористи-търсени или заловени. 
(СЛ 15) 

 Там той приканва вярващите да си изберат 
някое от тези имена и лица и да решат редовно 
да се молят за него. В многомилионна 
Християнска Америка, само хиляда души се 
съгласили да поемат тази идея и да се молят за 
онези лица.  

Нека само да си помислим, как се справяме 
ние с проблемите, като вярващи? Колко много 
промени остават неизвършени в живота ни и в 
страната ни, защото ние не умеем да обичаме. 

Ние забравяме, че сме призовани да 
побеждаваме. Не, не да се навеждаме, не да си 
мълчим. Не и  да вдигаме бунтове, стачки , 
митинги и протести. Ние можем много врагове, 
наши или обществени да ги победим със силата 
на молитвите и любовта си. Ние можем много 
национални пороци да ги премахнем чрез 
молитвите и любовта си към онези които ги 
практикуват 
(СЛ 16) 

Оскар Уайлд е казал:   
Винаги прощавайте на враговете си - за 

тях няма нищо по-дразнещо от това. 
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Майка Тереза  също ни подсказва : Ако 
съдиш хората, няма да ти остане време да ги 
обичаш! - Майка Тереза 

Някой който е останал неизвестен е казал: 
Да обичаш, когато те обичат е човешко! Да 
мразиш, когато те обичат е жестоко! Да 
обичаш, когато те мразят е Велико! 
(СЛ 17) 

Мога ли от това място да предизвикам 
нас вярващите, вместо да критикуваме 
онези в държавата ни, които разполагат с 
власт, закони и пари, да ги „осиновим 
молитвено”! Това означава, колкото често 
се молим за децата си, толкова често да се 
молим и за тях- Бог да им даде да имат 
страх от Бога и да ги обърне за да служат 
на Него. 
(СЛ 18,19, 20) 

Можеш така да направиш и с 
несъобразителните си съседи, и с кривия 
си колега и със злобния си началник!  

И всеки път, когато някой от тези хора 
те подразни, ти си припомни, че злобата и 
отмъщението изострят конфликта, а 
любовта побеждава. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ние сме Християни и като такива, не 
трябва да забравяме, че любовта е 
основна компонента на Християнството. 
Исус каза, че Неговите ще се познават, 
не по това дали са кръстени, не дали 
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ходят редовно на църква, не дали са 
учили богословие и не дори по това дали 
са пастири или проповедници в църква. 
Истинските Християни ще се познаят по 
делата! Кои дела? Делата на любовта. 
Любов към вярващите първо и след това 
любов към останалите, дори и когато 
някой от тях ти е враг.  

(СЛ 21) 
Пр. Голямо котелно помещение. В него е 
разположен огромен бойлер за нагряване на вода. 
Но как можем да знаем, до къде е пълен бойлера? 
Не можем да го отворим, нито има прозорче, от 
което да погледнем. Тогава как да разберем какво е 
нивото на водата в бойлера. До него там някъде на 
стената има дълга колкото е височината на бойлера 
стъклена тръбичка, която е свързана със огромния 
контейнер. В нея нагоре и надолу се движи тънък 
воден стълб. Когато тръбичката е наполовина 
пълна, това означава, че и бойлера е наполовина 
пълен. Когато е до горе, това означава, че и 
бойлера е до гори. Ако тръбичката е празна, значи 
и бойлера е празен. Така е и с нашата любов към 
Бога. Може да твърдим, че обичаме Бога много, но 
ако малката тръбичка на любовта към ближния и 
към погиващите в света е празна, тогава каквото и 
да твърдим за любовта си към Бога, няма да е със 
стойност.   Ако имаме любов към ближния и хората, 
значи и любовта ни към Бога е на ниво, и обратно. 

 
1Йоан 4:20  Ако рече някой: Любя Бога, а мрази брата си, 

той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е 
видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.  

Какво показва твоя „нивопоказател”!? 
Ако можеш да обичаш, не само брата си 

по вяра, но и незаслужилия с нищо твоята 



 13 

любов, а напротив заслужаващия твоя гняв 
и омраза, тогава ти си издигнат в любовта си 
до ВИСОТАТА на Божията любов. Затова ще 
наречем това измерение височината на 
любовта. Моята  любов има ли височина? 


