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РАЗРУШАВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ 

I. Увод 

На мен ми се случва от време на време да пътувам със самолет. 

Предполагам, че на повечето от вас им се е случвало поне веднъж. Дори 

и да не сте пътували сте наясно, че преди да излети самолета екипа от 

стюарди провежда нагледни инструкции по безопасност. При последните 

си пътувания забелязах едно нововъведение. Преди да започне 

презентирането, екипажа прави следното съобщение: „Уважаеми 

пътници, любезно ви молим да премахнете слушалките си“. Защо го 

правят това? Почти всеки пътуващ в наши дни е извадил смартфона си или 

друго подобно умно устройство и слуша музика по време на цялото се 

пътуване, използвайки слушалки. Докато слушалките са на ушите 

пътниците няма как да чуят важните съобщения касаещи тяхната 

безопасност. 

Подобна е ситуацията и с нас при споделяне на благата вест. Ние сме 

като тези стюарди, чиято роля е да съдействат за спасяването на 

човешките души. Съобщението ни обаче остава нечуто, защото нашите 

съграждани, приятели и роднини са поставили своеобразни тапи на ушите 

и не чуват нищо друго освен това, което вече им е било внушено по един 

или друг начин в живота. 

Днес ще си поговорим за няколко вида такива тапи, които пречат на 

хората да чуят спасителната вест, която ние толкова настоятелно им 

презентираме. Ще помислим също и за как те да бъдат преодолени. 

Това, което ще ви споделя не са техники за евангелизиране, нито са 

тайни за отговаряне на трудни въпроси. Вярвам, че това което съм 

подготвил е пророческо слово за фокуса на Христовата Църква в България 

за следващите десетилетия, за да спечелим колкото се може повече хора 

за Божието Царство. 

Форматът на разглеждането ще бъде лекция, а не проповед. 
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II. Изложение 

1. Образование 

Една от тъжните истини на съвремието ни е, че народа ни е доста по 

необразован отколкото си мислим. Ние гледаме на няколкото златни 

олимпийски медалисти по информатика и математика и приравняваме 

нивото на цялата нация с тях. Но има и една друга част от реалността. 

Погледнете всички реалити или шоу предавания по телевизията. Като бях 

значително по млад и имах много време за пилеене за съжаление загубих 

много време пред телевизионния екран. Но това, което научих е че 

масово хората са много необразовани. Нали и вие сте се ядосвали на от 

глупави по глупавите изказвания по тези предавания. И ако погледнем на 

статистиките от двойките на матурите по български ще се стреснем още 

повече за бъдещето на родината ни. Днес дори и двойка да изкараш на 

кандидат-студентския изпит пак ще бъдеш приет в университета. 

Държавата ни се пълни с неграмотни висшисти.  

Споделям всички тези тъжни факти, не за да ви депресирам или да ви 

смажа националното самочувствие. Споделям го защото смятам, че 

неграмотността на нацията ни е една от причините да не искат да слушат 

истините за Бога. Ако тази негативна тенденция расте, то за поколението 

след нас ще е още по-трудно да свидетелстват за живия Бог. 

За това дългосрочното ми виждане е, че за да расте църквата, народа 

трябва да бъде просветяван. Наред с проповядването на Словото, 

Църквата трябва да вземе и активна роля в образоването на нацията. През 

последните 25 години една от най-неглежираните области от държавата 

беше грижата за социално слабите. За това и църквата активно 

компенсираше нехайството на държавата. Аз обаче предричам, че 

следващата трагично неглежирана област ще е образованието. 

Резултатите от това ще гръмнат като бомба със закъснител. Ето защо 

църквата на национално ниво трябва да поеме такъв курс. Колкото по-

малко неграмотни са хората, толкова по-благоразположени ще бъдат да 
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слушат. В моя опит в свидетелстването съм забелязал, че хората, които са 

пътували по света или пък се чели художествена литература са по-готови 

да водят разговор с нас. Това не означава че ще приемат това, което им 

казваме, но означава, че можем да започнем разговор, а аз смятам, че 

това вече е голяма победа! 

Нека като християнска общност спомогнем за премахване на тапите на 

неграмотността от духовните уши на българина! 

2. Авторитета на църквата и на отделния вярващ 

Да, църквата е много критикувана и осмивана в миналото, в настоящето, 

така ще бъде и в бъдеще. В последния ден пред Рождествените празници 

видях на камерите, как няколко деца на 10-12 годишна възраст, 

минавайки покрай църквата направиха неприлични жестове. Но пред нас 

стои избора, дали ще се вглеждаме само, в лошото или ще вдигнем глава 

и ще побеждаваме злото, чрез доброто (Рим 12:21). 

Искам да ви дам няколко примера на насърчение, примери, които също 

така начертават пътя за нас като вярващи. 

Пр. 1: Знаете, че църквата ни целенасочено помага на децата от СУПЦ. 

Само едно от нещата, които правим за тях е да им помогнем да преживеят 

до колкото е възможно един хубав и незабравим абитуриентски бал. Като 

жест към нас, ръководството на СУПЦ всеки път кани хора от църквата на 

това празненство. Една година и аз реших да отида. Това, което се случи е 

че всички спонсори на СУПЦ бяхме сложени на една маса. Там бяха 

представители на общинска администрация, на големи бизнеси, на 

политически сили. Името на църквата беше изброено наравно с всички 

други партньори. Дори в един момент директора на СУПЦ даде 

микрофона на отделните партньори да споделят по нещо. Така нашия 

пастир можа да разкаже за работата ни с тези младежи, за нашата обич 

към тях и защо им помагаме. Но всичко това се случи като резултат от 

много часове труд на много вярващи. Искам да ви уверя в това братя и 

сестри – когато колективно се трудим на Божията нива, без да жалим 
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личния си комфорт, резултата е издигане на авторитета на църквата 

Христова.  

Пр. 2: Наскоро с Влади бяхме на едно обучение по социално 

предприемачество. Лекторът беше преуспяващ бизнесмен, който от 

скоро развива и неправителствена организация. Накрая, като се 

разделяхме, този човек каза на мен и Влади: „аз искам някой ден да дойда 

във вашата църква да разговарям с вас във връзка с една моя идея, 

понеже знам че във вашите църкви много държите на семейните 

ценности“. Такива думи стоплят сърцето. В този свят, където половината 

от сключилите брак се развеждат, ние имаме имидж на хора, които 

работят за здрави семейства. Личните усилия на отделния вярващ да 

изгради здраво семейство, са като сноп светлина за света. За това искам 

да те насърча, че много бариери пред невярващите ще паднат от усилията 

ти да водиш свят живот. Примерът, който даваш за чистота и святост ще 

отпуши духовните уши поне на някой, с който след това да водиш духовен 

разговор. Не казвам, че човека ще повярва заради безгрешността ти, 

казвам само че старанието ти ще спечели територия за духовна работа. 

Добрите примери са много повече, но времето ни е кратко и 

продължаваме нататък. 

3. По любовта ви ще ви познаят 

Третият начин да разрушаваме предразсъдъци е, чрез 

взаимоотношенията между нас. 

Йоан 13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате 

любов помежду си. 

Пр. 1: Студентски живот. 

Аз съм човек, който е израснал с огромни предразсъдъци към 

евангелската църква. Всяко зло, за което може да се сети човек аз слагах 

като еквивалент на евангелизма. Когато заради младежката си активност 

попаднах в офиса на Студентски Живот за първи път аз нямах никаква 
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представа, че те са християнска организация. Но едно нещо ми направи 

впечатление веднага. Там хората бяха много добри. Като казвам добри 

имам предвид искрено добри, безкористно добри. Минаха 12 години от 

първата ми среща с тях и мнението ми за тези хора не се е променило. 

Отношенията по между им бяха толкова ангелски. Аз не можех да 

повярвам, че такива хора съществуват и исках да прекарвам време с тях, 

за да разбера какъв е източника на тези добродетели. Когато те ми 

споделиха за вярата си, аз веднага се досетих, че те са евангелисти, 

защото това което ми говореха го бях чувал от други. Но шока за мен беше 

огромен. Аз не можех да повярвам, че реално в евангелизма ги няма 

всички онези неща, които ги бях чувал по телевизора. С времето разбрах, 

че всичкото зло, с което асоциирах евангелската църква е било мит, 

умишлено създаден от хора, на които така им е изгодно и добре 

култивиран от неграмотната ни нация. Но любовта между тези млади 

християни от Студентски Живот беше като коректор, който изтри всички 

негативни представи които имах за това крило на християнството. 

Пр. 2: Доброволците на ЕЛФ 

Споделял съм че всяка година в края на май месец посещавам една 

конференция в Полша, наричана Европейски лидерски форум. Няколко 

стотин християни водачи от цяла Европа се събират за 5 дни, за да им бъде 

служено. 360 дни от годината ние служим и обикновено рядко някой се 

сеща да ни попита как сме и дали имаме нужда от нещо. Но там, в 

планинското градче Висла, на границата между Полша и Чехия, нещата се 

променят. Там ние слушаме лекции от най-добрите говорители в света по 

12 часа на ден. На конференцията има и около 150 доброволеца, който 

летят от Америка на собствени разноски, за да съдействат за успешното 

провеждане на тази мащабна конференция. 

Наскоро ръководството на Европейския лидерски форум направи 

детайлно проучване за силните и слабите си страни и за това доколко 

реално е полезно това събитие на християните водачи. Изследванията са 

продължили няколко месеца, включвайки редица интервюта и анкети. 
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Наскоро получих обобщение от 15 страници на резултатите от 

проучването. Едно нещо много ме впечатли докато четях. Оказва, се че 

делегатите на форума са дали най-висока оценка на доброволците, които  

помагат. Тези за които ви казах, че са долетели на собствени разноски. Та 

те са получили по висока оценка дори от лекторите. А имайте предвид, че 

лекторите са най-добрите съвременни богослови, директори на най-

успешните християнски организации, пастири на най-проспериращи 

църкви, всички обикалят по цял свят да четат лекции и хората дават мило 

и драго да са на първия ред, за да ги слушат. Оказа се, обаче че хората са 

дали дори по висока оценка на обикновените слуги. 

Ако трябва да преведем примера към нашата църковна среда, то това 

означава, че всеки, който служи по някакъв начин в църквата ни е 

своеобразен проповедник. Може да посрещаш хората, да си 

разпоредител, да сервираш кафе, да четеш псалм, да натискаш копчето на 

климатика или на слайдовете, но при всички положения това твое 

действие е проповед за тези които те гледат. Призивът ми е: служи така 

че проповедта ти да е оценена по-високо и от проповедта на нашия 

пастир. Нека натискането ти на копчето на климатика да е по-

въздействащо от проповедта на пастира. Нека всеки новодошъл да бъде 

впечатлен от твоето поведение толкова много, че това да надмине и 

въздействието на проповедта. 

4. Консумеризмът 

Четвъртия вид тапи е конумеризма, властваш в свет днес. 

Защо ходиш на църква? Как комуникираш причините поради, които 

ходиш на Църква? Ако ходиш на църква, за да си здрав или защото там ще 

намериш добри хора, които ще ти помагат, или за да задоволиш 

интелектуалните си потребности, тогава ти ходиш на църква от егоизъм. 

Целта ти е на теб да ти е добре. Това означава, че ти си завзет от всеобщия 

дух на консумеризъм, който е превзел сърцата и умовете на хората 

масово. Ще попиташ ама как така. Нека обясня. 
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Хората в света живеят, за да си доставят удоволствия. Някои работят 

денонощно, за да изкарат повече средства, с които да си осигурят повече 

удоволствия. Други пък крадат и се корумпират, за да се отдават на още 

по-скъпи удоволствия. Трети са способни да смачкат човека срещу тях, 

само и само на тях да им е добре. Ако ти идваш на църква, за да може на 

теб да ти е добре, значи ти по нищо не се различаваш от хората в света. 

Това не остава скрито за външните и те често ни обвиняват, че ние ходим 

на църква заради лична изгода. Може би не са напразни обвиненията им? 

Може би те остават с такива убеждения от начина, по които ги 

евангелизираме. 

Тогава някои ще ме попитат, ами защо да идвам на Църква? Или как да 

накарам моите близки да идват на Църква? Аз ще ви кажа моята причина 

да бъда тук и вярвам, че това е здравословна причина. Аз съм част от тази 

Църква, защото обичам Бог. Всеки, който обича Исус ще бъде камък върху, 

който ще се гради тази църква. Убеден съм, че ако искаме нашата Църква 

да има членове, които да не си тръгват след като приключат социалните 

помощи или след като някой ги обиди, то тези вярващи трябва да обичат 

Исус и това да бъде причината да служат в тази църковна общност. 

Преодолей консумеризма си и тогава хората няма да гледат на 

свидетелството ти като на нежелана поща, а ще те изслушат с уважение! 

5. Светият дух 

Стигаме до петия вид пречка при свидетелстването. 

Един от богословите на 20 век, с огромно влияние за оформяне на 

съвременната евангелска мисъл, Франсис Шефър, веднъж попитал 

съпругата си: „Какво според теб ще стане ако утре като отидем на Църква 

установим, че Светия дух е напуснал църквата? Каква ще е разликата?“ 

Съпругата му отговорила: „никаква!“ и за съжаление е права. Разлика 

няма да се забележи, защото дори и сега когато Светия дух е с нас, ние не 

живеем в Неговата сила. Ако в благовестието си разчитахме повече на 

Светия дух резултатите ни щяха да са много по-големи. Църковните 
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сгради нямаше да достигат. За съжаление съвременния евангелски 

християнин се е фокусирал върху техники за евангелизиране, начин на 

обличане, харизматично говорене, търговия с чудеса, вместо да живее 

изпълнен със Светия дух и да жъне плодовете от един такъв живот. 

За да си изпълнен със Светия дух не се изисква много. Води искрен 

разговор с Бога всеки ден. Казвай Му греховете си. Искай сили от Него за 

да не изпадаш в същите грехове отново. Споделяй Му страховете си. 

Искай от Него благодат, за да ги преодоляваш. Моли се много. Ще ме 

попиташ колко време в молитва е достатъчно. Отговорът ми е моли се 

непрестанно. Направи живота си зависим от молитвата. 

III. Заключениe 

В заключение ще кажа, че вместо да се надвикваш със запушилия ушите 

си приятел, докато го евангелизираш, по-добре направи следните неща: 

1) изпълвай се със Светия дух ежедневно; 

2) обичай Исус; 

3) обичай ближния си; 

4) издигай авторитета на Църквата като служиш активно там и се 

стремиш да водиш чист и свят живот; 

5) образовай се колкото се може повече и работи за просвещаването 

на нацията ни. 

Амин! 


