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1. УВОД- 

Вероятно забелязвате, че темите ни в 
тези неделни богослужения са 
насочени в посоката на нашата искрена 
отдаденост на Бога, респективно на 
църквата , респективно на братята и 
сестрите в църквата. Говоря в тази 
посока, защото Св.Дух ни показва, че 
Църквата днес, е повече заета да 
превръща богослуженията в един вид 
шоу за вярващите, отколкото да бъдат 
тези богослужения наистина служения 
на Бога. Какво искам да кажа? 

Ние се събираме на различни места, 
наречени църкви, храмове, центрове. 
Събиранията ни са в определени дни и 
часове, които обикновено са написани на 
табела на вратите на тези сгради. Хората 
идват на тези събирания – вярващи и 
невярващи. Сядат на столове или пейки и 
…започва програмата: песни, прочит, деца, 
проповед, благословение, завършване и 
болшинството от хората гонят ИЗХОДА.  
 
Това ли е служението , което Словото ни 
насърчава да имаме? За някои вярващи, 
това остава дори единствено време в 
седмицата на служение и поклонение на 
Бога. Цяла седмица служим на фирми, хора, 
бизнес, а за Бога даваме час и половина-два 
на седмица и то с въпросително качество.  
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Павел казва на Ефесяните: 
(СЛ 2) 
EФ 4:15  но, действащи истинно в любов, да пораснем 

по всичко в Него, Който е главата, Христос,  4:16  от 
Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез 
доставяното от всеки става, според съразмерното 
действие на всяка една част, изработва растенето 
на тялото за своето назидание в любовта.  

Всяка част от Тялото(която сме аз и ти 
братко и сестро), сме отговорни за 
израстването на Тялото-Църквата и сме 
отговорни за това дали това Тяло-Църква, 
служи за насърчаване и изграждане на 
вярващите в него. Да, дарбите са в нас и ние 
трябва да ги открием и разработим. Някои от 
тях са видими и лесно откриваеми, но други 
са скрити и изискват търсене и молитва.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ3) 
Църквата Христова е мина с полезни 

залежи. Всеки от нас има някакви дарби. Дарби, 
които Бог е дал, за да … 

… за да бъдем велики?- Не  
…за да бъдем уважавани?- не 
… за да владеем над другите?- Не 
… за да носим титла?- Не 
… за да се държим надменно?- Не 
… за да удивляваме хората и да става 

шоуто по-интересно?- Не, не 
Защо ни са дадени тези дарби?  
За да „расте Тялото и да се 

насърчава(назидава) „ 
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Целта на днешната проповед е да бъдем 

предизвикани да погледнем всеки към себе си и 
да си зададем въпроси: 
(СЛ 4) 

1) Аз част ли съм от това Тяло Христово? 
2) Ако съм част, тогава нали трябва да 

имам дарба, с която да служа? 
3) Коя е моята дарба? 
4) Прилагам ли я за да бъде в служба на 

Тялото Христово? 
5) Къде и Кога? 

И за бъдем смирени, Ап Павел ни помага, като 
описва в Римляни 12 глава дарби, които не са 
непременно и всички лидерски, но са дарби на 
любов и служение. Нека да ги разгледаме с 
желание да ги открием и приложим: 
(СЛ 5) 

А) Пророкуване- ст. 6 

Рим. 12:6  И като имаме дарби, които се различават според 
дадената ни благодат, ако е пророчество, нека 
пророкуваме съразмерно с вярата;  

Пророкуването е способността да 
получаваме информация чрез действието на 
Св.Дух в нашия ум и сърце, за нуждите, 
проблемите и път за разрешението им на 
личности или цялото Тяло Христово. 
Възможност за получаване на Слово от Господа 
за насърчение или изобличение и поправяне на 
личност, група от хора или цялото Тяло 
Христово на дадено място с цел изграждане и 
узряване на светиите там.  
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Павел разкрива, че пророчеството се дава 
и се изказва, според размера на вярата. Вярата 
е увереност в неща, които не се виждат. Това 
показва, че пророка, може да говори за неща 
които още ги няма, още не се виждат , но Бог 
иска да ги доведе до съществуване в живота на 
вярващите в Църквата.  

Говорил ли ти е Бог? Давал ли ти е слово? 
Чувал ли си Неговия глас в умът си и в душата 
си?  

Павел насърчава  Коринтяните:  
(СЛ 6) 
1Кoр 14:1  Следвайте любовта; но копнейте и за духовните 

дарби, а особено за дарбата да пророкувате. … 14:3  А 
който пророкува, той говори на човеци за назидание, 
за уважение и за утеха.  

Ако се страхуваш или не си сигурен, ела и 
кажи. Ще се молим и ще искаме уверение и 
потвърждение от Св.Дух за дарбата ти и 
приложението и в Тялото Христово тук на това 
място.  

Благодарим на Бога, за онези които имат 
дарбата да пророкуват и показват Божия път на 
правда! 
(СЛ 7) 

Б) СЛУЖЕНИЕ-ст.7 

Рим 12:7  ако ли служене, нека прилежаваме в 
служенето,… 

Някой ще каже: Ама , нали всички трябва 
да си служим. Това не е ли универсална 
дарба?!? Така е! Но не можем да откажем, че 
има вярващи, които като служат, искат всеки да 
ги види и ако не ги види, тогава да кажат на 
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много хора, как са послужили.  Има и други, 
които намират радост и удоволствие да 
направят добро, да послужат и нямат нужда 
някой да отбележи или похвали делото им.  
Ап.Павел насърчава вярващите с тази дарба, 
да продължават. Такива хора, ще търсят онези 
които имат нужда от помощ и без шум и 
парадност, ще им окажат помощ. За тях е 
достатъчна наградата, че Бог вижда, че човека 
е получил съдействие, че е направил нещо за 
да достави радост и облекчение. Тяхната 
дарба, се състои в това да дадат пример на 
подражание, което също изгражда този който е 
обект на тяхното служение.  

Пр.Преди време имаше един брат, който 
живееше в София. Той беше строител. Той 
беше известен с това, че ако някой във Варна 
има нужда от помощ, той взима влака и може да 
даде последните си пари за билет, но ще дойде 
и ако му подсигурят подслон и храна, ще 
работи. Ако този на когото работи е вярващ и 
няма пари, той ще работи и без пари- за 
Господа.Да, някои ще си спомнят името бр. 
Георги Чанчуков.   

Благодарим на Бога за онези които имат 
дарбата да служат! 

 
(СЛ 8) 

В) ПОУЧЕНИЕ- ст.7 

Рим  12:7 … ако някой поучава, нека прилежава в 
поучаването:  
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Тази дарба, се дава на онези които са 
склонни да разсъждават върху Словото и не са 
доволни само да прочетат една глава и да 
затворят Билията си. Те обичат да 
разсъждават, да търсят връзки и да откриват 
дълбочините на Словото. Те търсят истинското 
значение и предназначение на Библейските 
текстове. Те могат да прилагат тези текстове в  
различните житейски казуси и да дават 
Библейски наставления. Вероятно Тимотей е 
имал тази дарба, защото ние чуваме Ап.Павел 
да го насърчава: 
(СЛ 9) 
 1Tим 4:13  Докато дойда, внимавай на прочитането, на 

увещанието и на поучаването.  4:14  Не пренебрегвай, 
дарбата която имаш, която ти се даде, съгласно с 
пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.  
4:15  В това прилежавай, на това се предавай, за да стане 
явен на всички твоят напредък.  4:16  Внимавай на себе си 
и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като 
правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.  

Такива вярващи, искат да се учат и искат 
да поучават, защото усещат дарбата си. Тях 
може да не ги чуваш да проповядват, но те 
обичат да се ровят в Словото, да подчертават, 
да свързват текстове, да търсят дълбочина и 
смисъл, който е под повърхността. Те търсят 
правилното приложение на текста на 
Словото.те търсят какво означава за нас днес 
този текст .  

Такива вярващи могат да бъдат полезни в 
малки групи и в изучавания на Словото в 
определени кръгове, където Словото е обект на 
дискусий, спорове и разисквания. В такива 
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групи Божието Слово е център на внимание и е 
издигнато на висотата на която заслужава да 
бъде. Такива срещи са много полезни и 
изграждащи за вярващите. Много полезна 
дарба. Ако я усещаш веднага ми се обади. Ще 
се радвам да ти сътруднича.  
Благодарим на Бога за дарбата ПОУЧАВАНЕ и 
за онези които е дал да я имат! 

 
(СЛ 10) 

Г) УВЕЩАНИЕ- ст.8 

РИМЛЯНИ 12:8  ако увещава,(да бъде старателен) в 
увещаването … (текста в скобите прибавен от Пастира ) 

Увещаването е различно от 
ПОУЧАВАНЕТО. При него няма изследване на 
Писанията, но в него има повече наставнически 
тон в който единия убеждава другия да се 
подчини на Писанията. Да се довери на Бога. Аз 
съм ви насърчавал, често, когато минавате през 
изпитания и трудности, че това не е само за 
ваша полза. Когато вярващия минава през бури 
и болки. През страдания и скърби, това … от 
една страна изгражда потърпевшия, но от друга 
страна, Бог те приготвя, като в тези тежки 
преживявания Той те зарежда с дарбата да 
увещаваш. Дарбата да увещаваш е дарба, да 
стимулираш брата или сестрата да устоява във 
вярата и да се доверява на БОГА. Автора на 
посланието до Евреите казва: 
(СЛ 11) 

Евр. 3:12  Внимавайте братя, да не би да има в някого 
от вас нечестиво, невярващо сърдце, което да отстъпи от 
живия Бог;  3:13  но увещавайте се един друг всеки ден, 
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докле още е "днес", да не би някой от вас да се 
закорави чрез измамата на греха.  

Тази дарба, не е Неделна дарба. Тя е 
дарба, която да се практикува всекидневна 
грижа. Тя е нужна, за да помага на светиите да 
устояват и да не се поддават на изкушението на 
Сатана, да отстъпят, да се откажат, да паднат. 
Отново в  Посланието към Евреите се казва:  

 
(СЛ 12) 
Евр 10:24  и нека се грижим един за друг, тъй щото да 

се поощряваме към любов и добри дела,  10:25  като 
не преставаме да се събираме заедно, както някои имат 
обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова 
повече, колкото виждате, че денят наближава.  

Дали можем да разберем, че неделните ни 
събрания, не са само за да изслушаме една 
проповед и да си ходим. Те са и за да се 
увещаваме. Време за взаимно изграждане. 
Когато свърши служба, не търси приятелите си, 
а се огледай кой е угрижен и се погрижи да го 
успокоиш. Бог за това те е довел днес в църква. 
Затова е важно да сме заедно. Някои казват, че 
е много удобно да слушат от къщи проповедта 
по интернет…! Така може да се нахраниш 
духовно, но не можеш да практикуваш дарбата 
си пълноценно или въобще. Така не си 
пълноценна част от Тялото. Получаваш, но не 
можеш да отдадеш. Получаваш, но не отдаваш. 
Тогава се получава … блато.   

Но благодарим на Бога за онези които 
имат дарбата да увещават! 

 
(СЛ 13) 
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Д) ДАВАНЕ-ст-8 

Рим 12:8  … който раздава, да раздава щедро;… 
Това е дарбата на богатите. В църква, 

богатите са богати, не защото са скъперници, а 
защото имат дарбата наречена „дава щедро”. 
Това е дарба, която изисква да бъдеш силен 
във вярата си и да се покланяш само на Бога, 
без да даваш възможност 

 
(СЛ 14)  

” бог-бог-атство” да завладее сърцето ти.  
Пр. Франсис Чан е един Пастир, който 

може да бъде милионер понеже книгите му са 
продавани много по света. Бил съм на 
конференции на които той е говорител. Много 
добър говорител. Много търсен говорител. Той  
има опитността да дава половината от бюджета 
на църквата си за мисия и Бог снабдява като 
чудо останалите разходи за Църквата. Този 
пастир, не ползва приходите си за комфорт, а 
за служение. Даже комфорта му е ангажиран в 
служение. Щедрото даване е важна и нужна 
дарба за всяка църква. Всяко служение изисква 
средства.  

Пр. Нека вземем нашето служение по 
селата около Варна. То е свързано със 
средства. Тези средства не идват от онези 
които обират жълтите стотинки за пуснат в 
дарението за Господа, а от онези които дават 
без да правят сметка. Онези които дават 10 и 
повече процента за Господа, защото имат 
дарбата и Бог им я е дал, за да бъдат в полза 
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на Църквата и нейните служения. Всички ако са 
честни, трябва да признаят, че Църквите в 
България са едни от най-загрижените за онези в 
обществото, които са социално слаби и в нужда 
от помощ.    

Ако си богат, сигурно си затова богат, за 
да служиш с богатството си на Бога, и то да 
служи за Божия слава. Благодарим на Бога за 
добрите стопани на пари.  

 
(СЛ 15) 

Е) УПРАВЛЕНИЕ- ст.8 
Рим 12:8  … който управлява, да управлява с 

усърдие;… 
Една поговорка казва: „Ако целта ти е 

„нищо”, ще се сблъскваш с „нищо”-то всеки 
път!” 

Хората които имат тази дарба- 
управление, трябва да са хора с цел и визия. Да 
са подредени и взискателни първо към себе си. 
Човека с тази дарба, разбира Божията воля и 
план за Църквата. Той вижда къде трябва да се 
води битка и праща хора там. Той може да 
мотивира хора, да вършат неща, които иначе не 
биха вършили.  

Пр. Преди време поставяхме отговорници 
за различни служения. Тогава аз проповядвах 
една проповед, за това колко е важно когато 
имаш поверено служение, ти не само да го 
подържаш в състояние на „кома”-живо, но 
вегитиращо, а да се молиш и искаш от Бога и 
сили и мъдрост и хора, с които да продължиш, 
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развиеш и направиш и най-незначимото 
служение в „динамо” за Църквата.  

Дарбата „водачество” има за цел, да 
включва и мотивира хора за различни видове 
служение. Много вярващи мислят, че те трябва 
да дадат идеите, а други да поемат 
отговорностите и да водят. Ап.Павел казва: Ако 
си водач, бъди усърден!  

Усърдието предполага усилия и време и 
талант. Това е жертва! Но тази жертва си 
заслужава и е щедро възнаградена от Бога. 
Благодарим на Бога за хората с тази дарба!  
Огледай се и ако виждаш, че има хора които те 
следват, не ги повеждай в битка с Църквата, а в 
битка за Църквата. Не им говори, колко те са 
над останалите, защото следват теб, а ги 
насърчи, да дадат своя принос за делото на 
Тялото Христово там където сме призвани.  

 
(СЛ 16) 

Ж)МИЛОСЪРДИЕ- ст. 8 
РИМЛЯНИ 12:8  … който показва милост, да я показва 

доброволно.  

Последното което Ап.Павел казва до 
вярващите в Рим относно дарбите и тяхното 
приложение.  

Тези хора може да не са известни в 
Църквата, но тях ще ги видиш там където се 
показва и дава милостиня. Те раздават храна 
на гладни, превързват рани на болни, обличат 
мръсни и вмирисани. Техните ръце са вероятно 
най-изцапани. Те може да поемат под 
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специално внимание някой който изживява 
последните дни на живота си и да го водят през 
болките и страданията. Може да се грижат за 
самотната майка, която една смогва да 
отглежда децата си. Такива хора, ще служат без 
да показват отегчение и да карат онези които 
получават тяхното милосърдие, да се чувстват 
виновни и в тежест. Те ще го правят 
доброволно. Това не означава, те да бъдат  
обезценени и манипулирани от получаващите 
милосърдието им, а напротив високо ценени  и 
уважавани заради жертвата си. За това е нужна 
мъдрост и водителство. Ако ти имаш дарбата, 
искай и мъдрост от Бога, за да я практикуваш 
разумно. Тази дарба, може да помогне на много 
хора във и извън Църквата. 

Апостола насърчава, това служене и тази 
дарба, да се практикуват със сърце. 
„Доброволно”, означава с радост, и вътрешен 
мир, защото получаващите милостта ти, може и 
да бъдат трудни и неблагодарни. Тогава 
мисълта, че го правиш за Бога и за Царството 
Божие, трябва да те успокоява и дава сили и 
мир, а Божията мъдрост, да ти помага да не 
позволяваш да се злоупотребява с дарбата ти.     
   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 17) 
Словото днес ни пита: Готов ли си? 

Усещаш ли, че Бог няма нужда от зрители и 
слушатели, а от дейни изпълнители на 
Задачата на Църквата Христова: Да създава, 
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изгражда, насърчава, съзрява ученици, 
които да предадат наученото от хора, от 
Църквата и от Святия Дух, на други човеци, 
за да расте Църквата и да бъде значима там 
където е! 

Може би най-добрия завъшек на това 
Слово е отново в Словото: 
(СЛ 18) 
 РИМЛАНИ 12:9  Любовта да бъде нелицемерна; 

отвращавайте се от злото, а прилепвайте се към доброто.  
12:10  В братолюбието си обичайте се един друг, като 
роднини; изпреваряйте да си отдавате един на друг 
почит. 12:11  В усърдието бивайте нелениви, пламенни по 
дух, като служите на Господа. 12:12  Радвайте се в 
надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.  
12:13  Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се 
на гостолюбие.  12:14  Благославяйте ония, които ви 
гонят, благославяйте, и не кълнете 12:15  Радвайте се с 
ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.  

(СЛ 19) 
12:16  Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си 

на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не 
считайте себе си за мъдри.  12:17  Никому не връщайте зло 
за зло; размишлявайте за това, което е добро пред 
всичките човеци;  12:18  ако е възможно, доколкото 
зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.  12:19  Не 
си отмъщавайте, възлюбени, но дайте място на Божия 
гняв; защото е писано: "На мене принадлежи 
отмъщението, Аз ще сторя възмездие, казва Господ".  
12:20  Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е 
жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш 
жар на главата му".  12:21  Не се оставай да те побеждава 
злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.  

Молитва: Всемогъщи Боже, Благодаря 
Ти за Христос и за Църквата. Моля Те, 
отвори очите ми и ми открий духовните ми 
дарби. Нека съм дейна част от Тялото 
Христово. Нека Святия Дух действа чрез мен 
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и аз да бъда „инструмент” в ръката Ти Боже. 
Дай ми сили и мъдрост, да бъда полезен за 
светиите в Тялото и ефективен във 
воденето на погиващи  

ОТ Осъждение поради наказанието на 
греха,  

В Спасение чрез вяра в Исус Христос – 
Божията жертва за греховете на света.  

Мили Боже, нека и Църквата в която си 
ме поставил, да бъде Мина на Духовни 
таланти и дарби, където да си служим 
взаимно.  АМИН! 


