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1. УВОДНаближава края на тази година.
Започнахме я с мотото:
СЛАЙД 2 Йоан 15:12 Това е Моята заповед, да се

любите един друг, както Аз ви възлюбих.

Днес искам да си припомним за
значението на любовта межда нас, за да
говорим и за нещо друго много важно в
нашия Християнски живот. „Важно” е слаба
дума. То е „ключово”! И това ключово нещо
е
ЕДИНСТВОТО.
Не зная когато изучавате Божието
Слово, дали имате такива проблясъци на
откровения идващи от страниците на
Словото. АХА-моменти! Алилуя –моменти!
В последните 2-3 месеца имах два
такива момента. Единия беше свързан с
Откровение 2:4. Там думите на Исус към
вярващите в Ефес ми откриха, че аз като
вярващ може да съм много активен и да
върша дела, но те да са напълно напразни за
мен. Да не ми носят награда в небето! Защо?
Защото не работя мотивиран от любовта си
към Исус, а с друг неефективен мотив. Това
познание ме накара сериозно да се замисля
за мотивите на моето служение. Дано и теб
да е подбудило към подобен тест. Защо
служа или защо не служа?
Не е ли прекрасно да провериш себе си
и ако трябва да реориентираш и коригираш
грешните си мотиви на духовно служение!?

3

Второто откровение се базира на
първосвещеническата молитва на Исус от
Йоан 17:21. Там Исус казва нещо, което може
да обърне цялата ти доктрина за
благовестването. И казаното от Исус е
свързано с Единството между вярващите. То
се оказва твърде важно за мен. Оглеждам се
и виждам, че има много да се желае по
отношение на единството.
Преди да видим откровението искам да
отговорим доколко можем на един важен
въпрос:
СЛАЙД 3 Как да разбираме единството
между вярващите?
Трябва да потърсим специалист с
опит, който да ни каже! Кой ли е той? Нека е
Павел който винаги се бореше за единство в
Църквата деляща се на езичници и юдеи,
гърци и римляни, роби и господари, мъже и
жени и какви ли още не?!
2. ИЗЛОЖЕНИЕТой казва нещо интересно свързано с
единството в Църквата:
СЛАЙД 4 Eф. 4:1 И тъй, аз, затворник за Господа,

моля ви да се обхождате достойно на званието, към
което бяхте призовани, 4:2 със съвършено смирение
и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един
друг с любов, 4:3 и се стараете в свръзката на мира да
опазите единството в Духа. 4:4 Има едно тяло и един
Дух, както и бяхте призовани към една надежда на
званието ви: 4:5 един Господ, една вяра, едно
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кръщение 4:6 един Бог и Отец на всички, Който е
над всички, чрез всички и във всички.

Какво можем да изведем като изводи от
този текст. На мен той ми звучи като
определение за единство в Църквата. Нека да
го изследваме!
Първите три стиха могат да бъдат
обединени под заглавие:
СЛАЙД 5 А) Единство на темперамента- 13 ст.(Къде е сърцето ми?)
Единството започва с подготовка на
сърцето. Тази подготовка включва:
СЛАЙД 6 Лични качества.
Трябва да работим върху личния си
характер. Да възпитаваме смирение и кротост.
Това означава да потушаваме всяка гордост и
всяка нервност и безпокойство. За съжаление
контраста на тези качества може лесно да се
види. Днес църквите са пълни с гордост от това,
че сме различни, сме по-големи, че пазим
определени традиции, че сме по-чисти от света,
че сме по-пълни с Духа.
Вместо това нашата гордост трябва да е …
Христос –
Филипяни 3:3 защото ние сме обрязаните, които с Божия
Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не
уповаваме на плътта.

Вярващите често са в тон със света
където цари себемнение и егоизъм. Малко
съчувствие и грижа за другите.
Нека бъдем щастливи и доволни, че
познаваме Исус като Спасител. Това е всичко от
което имаме нужда в този свят и този живот.
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Всяка друга причина за гордост и самочувствие
е празна и унищожителна. Смирение и Кротостдве качества подготвящи вярващия и църквата
за единство.
От друга страна се изискват и
СЛАЙД 7 Търпение и Поносимост- това са
качества на общуване. Двете са синоними
едно на друго.
Обратни на Търпението са Припряност,
Нервност и Грубост. Търпението изисква от нас
от една страна да сме предадени на
Божествената воля за да можем да чакаме, тя
да се изпълнява. От друга страна да не се
дразним когато другите не правят нещата както
на нас ни се иска. Павел отново казва в
Римляни:
Рим 12:10 В братолюбието си обичайте се един друг, като
сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг
почит.

Обратни на Поносимостта са гневливост,
раздразнителност. Да понасяш не е лесно,
защото там трябва да тестваш смирението и
кротостта си.
Това което Павел казва е:
Може да сте различни в много други неща,
но характерите на всички ви трябва да си
приличат по тези неща:
Всеки да бъде смирен и кротък и всеки
трябва да бъде към другите търпелив и
понасящ. В тези неща трябва да сте единни.
Трябва да си приличате. По тези неща да се
отличавате от света.
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Павел винаги е бил радетел на мира между
вярващите. Затова препоръчва тези
характеристики и ги нарича „връзка на
мира”(4:3) за опазване на единството в Духа.
Вторите три стиха могат да бъдат
обединени под заглавието
СЛАЙД 8 Б) Единство на Доктрините- 4-6
ст.
Освен единството на приятелството и
топлите взаимоотношения, съществува и още
едно важно единство. Това единството в
истините-доктрините. Това означава всички да
са съгласни и да говорят едно и също нещо.
Или както Павел казва в Коринтяните:
СЛАЙД 9 1Кoр. 1:10 Моля ви се, братя, за името на

нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в
съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете
съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

В стихове 4-6 са дадени седем „единици”.
Това са седем доктрини, по които вярващите
трябва да са в пълно съгласие. Нека ги
разгледаме. Аз ще ги обединя с цел да се
вместим във времето.
Първото доктринално единство ще нарека:
СЛАЙД 10 ЕДИНСТВОТО В ИСТИНАТА ЗА
ТРОИЦАТА:
В трита стиха последователно са изредени
отделните лица на Троицата:
Един Дух-4 ст. Един Господ-5ст. Един Отец-6 ст.
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Пр. Преди време на църква идваше една
жена, която дълго спореше с мен, че ние не сме
прави да вярваме в Триединен Бог. Това е
камък за препъване на много хора. Библията не
използва никъде прозвището Троица, но на
много места ясно ни се казва, че всяко от
споменатите лица е в единство с божественото
естество.
 Един Дух-ст.4
Това НЕ Е просто безлична божествена
енергия. Да, може да кажем, че Духа е този
Който действа в Църквата днес, но Той е
личност от Божественото естество:
СЛАЙД 11

Йоан 16:13 А когато дойде онзи, Духът на истината…

Той идва като личност!
Деяния 15:28 Защото се видя за добре на Светия Дух

Той решава като личност!
Деяния 13:2 И като служеха на Господа и постеха, Светият
Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на
която съм ги призвал.

Той говори като личност и заповядва като
Бог.
Битие 1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина
покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

Той работи от името и със силата на Бога.
1Кoр. 2:10 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът
издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

Той открива Божии неща и познава
Божията същност.
СЛАЙД 12

 Един Господ-ст.5.
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Това е Господ Исус Христос. Въплътен Бог.
Дошъл всред нас хората, за да ни открие Отца и
Неговия спасителен план. Дошъл за да
пострада и умре, като изкупителна жертва за
нашите грехове и престъпления. Възкръснал и
възнесъл се за да бъде Ходатай пред Отца за
нас и да ни избави от съд, като ни подари вечен
живот.
Исус сам декларира своя всемирен
авторитет:
СЛАЙД 13

Maт 28:18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори,
казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.

Днес много вярващи, които учудващо се
наричат Християни, казват без да се чувстват
неудобно: Аз приемам Отец, но не и Христос!
Ако отхвърляш Христос, ти отхвърляш
спасението
Деяния 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото
няма под небето друго име дадено между човеците, чрез
което трябва да се спасим.

Можем ли тогава да говорим за единство
между нас?
СЛАЙД 14

 Един Отец- ст.6.
Доминиращото лице на Бога: „Който е над
всички”. Бог който по свои начини действа. Чрез
Сина се жертва за всичките човеци. Чрез Духа
действа едновременно във всичките човеци.
Така се прославя и така спасява. Един Отец на
вечността.
Вярваш ли във Триединния Бог? Ако не
вярваш, тогава ние нямаме какво да споделяме!
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Не мога да се съглася, че Аллах е същия бог в
когото вярвам и аз. Ако ти вярваш в Аллах, аз
мога да те обичам, но не мога да имам единство
с теб. Ако ти вярваш в Йехова и не приемаш
Исус за Бог, аз мога да те обичам, но не мога да
бъда в единство с теб. Ще кажа,че дори ако
вярваш само в Исус, и не приемаш Отец и Духа,
аз отново нямам основа за единство с теб. Ако
обаче ти приемаш и вярваш в Триединния БогОтец, Сина и Святия Дух, аз съм твой брат и
приятел и мога да съм в единство с теб.
Второто доктринално единство е
СЛАЙД 15ЕДИНСТВОТО В ИСТИНАТА ЗА
ЦЪРКВАТА
СЛАЙД 16

1. Едно ТЯЛО-4 ст.
Когато Библията говори за „тяло”, тя найчесто визира Църквата Христова по целия свят
и във всички времена. Въпреки, че тя се състои
от безброй малки или големи общества по
целия свят, тя е представена като Едно Тяло
или още Невяста Христова.
Всички трябва да вярваме и признаваме това
Тяло Христово.
Eф 1:22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да
бъде глава над всичко в църквата, 1:23 която е Негово тяло,
изпълнено с пълнотата на Този, който изпълнява всичко във
всички.

Защо ли? Защото само в това тяло,
човеците можем да намерим спасение:
Eф. 5:23 … Христос е глава на църквата (като само Той е
спасител на тялото).
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Ние трябва да вярваме и приемаме и
респектираме това „тяло”, защото то е
единствената институция която Исус легитимра
и остави след като напусна тази Земя.
Единството на вярващите трябва да е
ориентирано в тази посока. Обединени около
вярата в истината за Църквата (Еклесия), ние
можем и трябва да намираме общ език и с
всеки който изповядва вяра в тази доктрина.
Следващата точка на единство е:
СЛАЙД 17

2. Една НАДЕЖДА- ст.4
Коя е надеждата на вярващите?
Рим. 5:1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез
нашия Господ Исус Христос; 5:2 посредством Когото ние
чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която
стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава.

Ние живеем с надеждата да достигнем до
Божията слава! Къде и кога?
Кол. 1:5 по причина на онова, за което се надяваме,
което се пази за вас на небесата,

Да, надежда за сънаследство с
Христос(Римл.8:17) в Небесата. Надежда за
пълна награда
2Йоан 1:8 Внимавайте на себе си, да не изгубите, което сте
изработили, но да получите пълна награда.

За какво живееш? За вечната надежда или
за временните преживявания?
Виждате ли? Месната Църква е сбор от
вярващи, които всички имат в сърцата си една
непоколебима надежда за вечен живот
(Римл.8:21 и Тит 3:7). Тази надежда мотивира
нашите дела и думи. Тя ни крепи в трудни
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моменти. Тя ни утешава в моменти на скръб и
загуба.
Църквата затова е важна и незаменима
през вековете и до края! Защото е стожер на
надеждата на вярващите! Ние заедно вървим
към небето! Не небето на земята, а новото
небе. Тук искам да успокоя онези които си
мислят, че със серията проповеди в които
декларирам, че може да опитаме рая още тук на
земята, аз не искам да отнема надеждата на
някой в истинския, вечния, небесния рай. Рая на
новото небе и новата земя!Алилуя! Аз вярвам в
небесния Рай, а не в земния!
Продължаваме, за да видим
СЛАЙД 18

3. Една Вяра- ст.5
Днес много се спекулира с вярата. Найрекламираната вяра е тази, която насърчава
хората да вярват в себе си- в своята сила, в
своите възможности! Други говорят за това че
няма нищо лошо в това да си избереш някоя от
много вери(Ислям, Будизъм, Кришна или коя да
е друга интересна вяра).
Християните се обединяват около една
вяра:
Рим. 10:9 Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е
Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от
мъртвите ще се спасиш; 10:10 Защото със сърце вярва човек
и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява. 10:11
Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще
се посрами".
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Това е вярата в Господ Исус ХристосСпасителя на човешките души от вината на
греха .
И накрая
СЛАЙД 19

4. Едно Кръщение-ст.5
Водното кръщение без съмнение е важно и
много богослови се фокусират върху него, но то
е израз на духовното кръщение за което
Ап.Павел говори в 1 Кор.12:13
1Кoр 12:13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било
роби или свободни, се кръстихме в един Дух да
съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се
напоихме.

и след това идентифицира в Ефесяни 4:5
като уникално. Повярвалия в Христос човек,
търси и получава прощение на греховете и
новорождение в Духа, е съответно кръстен в
Святия Дух и с това потопен в Църквата
Христова(Тялото). Водното кръщение
визуализира Духовното кръщение. Това не го
омаловажава, защото то е заповед и
извършването му е дело на подчинение и
затова е важно. Водното и Духовното кръщение
не са симултанни във времето, но са в единство
са неразделни, освен ако смъртта не ги
раздели. В потвърждение на последното говори
историята на разбойника на кръста до Исус
който без водно кръщение се присъедини към
Църквата на Исус, чрез вяра в Неговата жертва
и покаяние от греховете си.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕКакво можем да кажем в заключение?
Единството на Църквата се състои от две
основни части:
Единство на Темперамента на
вярващите!
Единство на Доктрините на вярващите!
Църквата трябва да е място където
хората са известни с това, че са еднакви в
различията си. Може да се различават по
цвят на кожата, по социален статус, по
образование, по заможност, по възраст, и
още много други разлики. Но са еднакви по
това, че приемат да бъдат кротки и да се
приемат един друг. Може да се различават
по много неща в разбирането си за живота,
обществото, политиката, икономиката,
бизнеса, но са много единни по онова което
вярват за Триединния Бог и Църквата.
И тук идваме до откровението за което
ви казах в началото:
СЛАЙД 20

Йоан 17:21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене
и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът,
че Ти си Ме пратил.

Можете ли да го видите?
Единството на вярващите в Църква е
ключа към успеха на благовестието:
Да бъдат всички едно, … за да повярва
светът, че Ти си Ме пратил!
Представете си само! Една единна
църква в която с любов и смирение всички
се отнасяме с търпение и приемане. Аз
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приемам, че не сме еднакви и че ти не си
лош, само защото си различен от мен. Една
църква в която всички вярваме в Едни
Вечни Истини! Истината за Триединния БогОтец, Син и Дух и истината за Църквата –
Едно Тяло с Една Надежда, Една Вяра и в
Едно Кръщение.
Тогава няма да има нужда да търсим на
кого да благовестваме. Хората сами ще
идват и ще питат: Какво да направим за да се
спасим!
Единството ни ще напълни празните
столове и скоро тук ще стане тясно за
искащите да почитат Исус в тази църква.

