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1. УВОД- 

Днес ще си позволя, нещо което не съм 
правил до сега. Миналата неделя беше 
Томина неделя. Поради факта, че имахме 
гост-говорител, ние пропуснахме темата. Аз 
говорих по нея на следобедната служба. 
След службата очаквах някой да ми го каже, 
и … ми го казаха: Тази проповед, трябва да 
се проповядва сутринта. Аз напълно 
споделям това мнение, и затова си 
позволявам да проповядвам вечерната 
тема, днес на сутрешната служба.  

Ние сме говорили за Тома и преди. Тома 
го познаваме, като „верния Тома”. Ние го 
откриваме в Йоан 11:16, като Тома –готовия 
да умре с Учителя си: 
Йоан 11:16  Тогава Тома, наречен близнак, каза на 

съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него.  

Ами, никой от учениците не е правил 
подобна декларация на готовност за жертва. 

Ние виждаме Тома, като един буден 
ученик, който когато не разбира нещо, не се 
страхува да задава „разяснителни” въпроси. 
Йоан 14:5  Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а 

как знаем пътя?  

 Ние сме виждали Тома, като буден, 
смел, лоялен на каузата на Месия, 
жертвоготовен, готов по-скоро да умре, 
вместо да живее без Учителя. 

Можем да си представим, какво е 
предизвикала смъртта на Исус, в сърцето на 
този честен мъж. Неговите надежди бяха 
скършени. Неговата визия, беше 
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обезобразена. Неговата вяра, беше отнета. И 
можем да си представим, как подобно на 
нашия Вапцаров и Тома се е чувствал като 
ранена в сърцето пантера, която реве от 
болка. Може и Тома да е се е чувствал, както 
Вапцаров описва мига след отнемането на 
вярата му:  

„Миг след грабежа 
Ще бъда разнищен. 
И още по-ясно 
И още по-право- 
Миг след грабежа  
Ще бъде аз нищо.” 
Вероятно Тома след този грабеж на 

вярата си, се е чувствал „една пресечена 
нула”, едно нищо. Той е изгубил всичко и 
този дълбок емоционален срив, го е 
принудил да иска да бъде сам в скръбта и 
разочарованието си. 

Интересно е че много често, именно 
честни, лоялни, верни мъже и жени, са най-
често наранявани и разочаровани в църква 
от нещо или от някого. Нещо предизвиква 
срив на вярата им, и ние ни ги виждаме в 
църква с месеци, години и дори за винаги. 
Ние трябва да се молим и да сме загрижени 
за такива хора.  

Пр. Чух че не отдавна някой се обидил 
защото била направена забележка свързана 
със работа, която този човек вършел. 
Наранен, човекът отива при брат/ сестра и 
споделя разочарованието си. Ние 
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разбираме, че когато работиш, много е 
възможно и да бъдеш критикуван. Това е 
нормално. По-лошо е ако никой нищо не ти 
казва-ни добро, ни лошо, защото ти нищо не 
правиш. Идваш сядаш, слушаш, ставаш и си 
отиваш. Тогава никой няма нищо да ти каже. 
Сигурно и Исус няма да има какво да ти 
каже. Интересно обаче е, какво му казва онзи 
на когото човекът си излива 
разочарованието.  Какво би казал ТИ на 
такъв човек?   

Зная, зная и мен така ме обидиха!-
фалшиво разбиране 

Така е в тази църква, няма признание!- 
фалшиво съчувствие 

Да, да! Тук никой не насърчава, само 
мърморят!- фалшива причастност 

Аз искам да отговоря на всеки, който се 
счита недостатъчно оценен и похвален. 
Веднъж похвалих една сестра за служението 
и. Тя ми отговори: Пасторе , аз не го върша 
за да ме похвалиш ти, не го правя за теб. 
Ще се радвам Господ да ме похвали! 

Истината обаче е, че има много вярващи, 
които отсъстват именно поради 
емоционален срив, предизвикан от нещо или 
някого. Ние не трябва да ги съдим, а да 
поверим себе си, дали ние не сме виновни. 

 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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Последната мисъл, ме въвежда в темата ни 
за днес. Най-вероятно дълбокия емоционален 
срив, беше основно причината Тома да 
отсъства от събранието на учениците в първата 
неделя след Пасхата. Четейки текста, който 
специално отчита този пропуск за Тома, ние не 
можем да го подминем, защото и Исус не 
подмина това събитие без коментар. Факта на 
отсъствието, стана причина Тома да пропусне 
доста неща. Аз искам да отбележим тези негови 
пропуски, с идеята, да разберем, че всяко наше 
отсъствие от събранието на вярващите, също 
ни лишава от важни неща. И така, какво 
пропусна Тома в онзи ден на отсъствие: 

 

1) Христовото Присъствие- ст.19 

Обръщаме се към текста и виждаме какво 
ни казва той: 

Йоан 20:19  …Исус дойде, и застана посред, … 
Аз съм уверен, че когато учениците са се 

събирали в Горницата, там, заедно с тях 
невидим за очите им е влязъл и Исус. Те не са 
Го виждали, до тогава, докато Той изведнъж не 
се е материализирал-т.е. от невидим, Той е 
станал видим. 

Пр. Японци правят халат, с който, ако го 
облечеш, той е изтъкан от кабели и има камери 
и пластични монитори. Технологията е проста, 
но не е лесна за изработване: когато гледаш 
загърнатия с тази „мантия невидимка”, човек, ти 
не виждаш него, а чрез мини-мониторите 
виждаш онова което е зад него, но се 
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прожектира на миниекраните на палтото. Така 
ефекта е, че виждаш през него. Проблема е, че 
той е все още материален и дори и да не го 
виждаш, ще се блъснеш в него.  

Технологията на Исус, беше много по-
съвършенна от тази на японците. Той не само 
не мажеше да бъде видян, Той не можеше да 
бъде и почувстван. Исус беше всред тях, но 
невидим за очите им и в един момент, Той 
стана видим за тях. 

Ти вярваш ли, че Исус е тук сега? Който 
вярва, нека вдигне ръка!  

Добре, има ли някой от вас, който да Го е 
виждал, тук в тази зала, на някое 
богослужение?  На някого Той да се е показвал? 
Някой да Го е зърнал с очите си дори за миг? … 
тогава от къде сте сигурни, че Той е тук и 
сега?... 

Аз също не съм Го виждал с очите си, но 
съм уверен, че Той е тук и присъства точно 
сега, защото Той ми е обещал да бъде тук. Той 
ми е обещал да присъства винаги, когато аз съм 
заедно с вас или с някой друг В НЕГОВОТО 
ИМЕ! Сещате се нали: 
Maт. 18:20  Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое 

име, там съм и Аз посред тях.  

Много малко са останали вярващи, които 
вярват в мистиката на събранието наречено 
църква. Тя може да е от 5, 50, 500, 5 000, но 
където и са събрани  в НЕГОВОТО ИМЕ, Той-
Исус е винаги там присъстващ. 



 7 

Господи, стани видим, за онези които не 
вярват, че Ти си тук и сега! 

Разбираш ли братко и сестро, че всяка 
неделя, сутрин и следобед, всяка сряда вечер, 
Той идва точно в 10.00 сутринта, в 17.00 
следобед и в 18.00 в сряда, за да изпълни 
обещанието си, да бъде с нас. Разбираш ли, че 
ти дори да закъснееш, Той е тук на време. Дори 
когато теб те няма, Той е тук. Всяко твое 
отсъствие, те лишава от една мистична среща, 
една мистична близост, едно докосване. 

Пр.Моите родители се стараеха от рано да 
ме научат, че в неделя моето място, не е 
никъде другаде, но в Молитвения дом. Няма да 
забравя онази неделя, когато реших, че няма 
нужда да съм всяка неделя в църква. Имаше 
интересни състезания на Камчия и аз исках да 
отида. Баща ми настоя, че е неделя и аз трябва 
да съм в църква, но аз бях достатъчно голям, за 
да реша. Реших че искам в неделя да съм на 
състезанията. Тръгнах, въпреки че дълбоко в 
себе си чувствах, че не е редно. Бях на 
половината път, когато страшна буря се 
разрази. Вървях между гората и полето. 
Започнаха да падат светкавици. Тръгнах към 
гората и на метри от мен, светкавица изгори 
дърво. 

Веднага се запътих към полето, когато 
отново на метри от мен падна гръм. Тогава 
коленичих в калта и помолих за прошка. 
Веднага тръгнах обратно да се връщам. Спря и 
бурята, но аз разбрах, че Бог не иска да бъда в 
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неделя на друго място, освен в църква. И ако ти 
си мислиш- това е случайност, искам само да ти 
кажа, че това не е единствения път, когато Бог 
ме е учил този урок. И аз подобно на  много 
вярващи, бавно узрявам. Едно обаче научих, че 
не трябва на подценявам жертвата на Исус, 
когато Той е дошъл да се срещне с мен, аз да 
стоя или отивам другаде, където Той не е.  

 

2) Христовият Мир  - ст.19 и 21 

Стих 19 съдържа още неща, които можем 
да видим, че Тома пропусна с отсъствието си. 
Исус два пъти поздрави учениците с един много 
сакрален поздрав: Мир на вас! 

О, те със сигурност имаха нужда от мир. 
Враговете им бяха гневни. Можеше да се каже, 
че живота им беше в опасност. 19 стих ни казва, 
че врата им беше заключена именно порази 
причина на страха им от юдеите.  

Исус дойде и заставайки между тях, не им 
каза „Добър ден”, а „Мир на вас!”. Едно нещо 
трябва да видим ясно тук. Исус им даде мир, 
защото те имаха най-много нужда от мир. Той 
винаги е бил такъв- на гладните даваше храна, 
на болните здраве, на уплашените мир, на 
мъртвите живот, на грешните прошка. 

Днес Той е тук и те пита:  
Ти от какво имаш нужда?Идвайки на 

църква, ти идваш при Исус. Идвайки при Исус, 
ти идваш при извора на благодатта, и милостта. 
Той знае от какво имаш нужда, но може да чака 
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ти да смириш себе си, да наведеш глава и да Го 
помолиш:  

Господи  Исусе, идвам смирено при теб 
тази сутрин! Зная че Си тук всред нас. Аз не 
те виждам, но вярвам, че Ти си тук за да ми 
дадеш онова от което се нуждая най-много. 
Прегледай сърцето ми, провери душата ми. 
Благодаря ти, че си тук, защото ме обичаш. 
Благодаря Ти, че не ме оставяш, но в този 
момент, аз имам най-много нужда от  …  и Му 
кажи нуждата си. Аз не зная какво най-много 
иска сърцето ти тази сутрин. Може да искаш да 
ти оправи финансите! Може да искаш да ти 
върне здравето!  Може да искаш да оправи 
семейството ти! Може да искаш да ти даде 
семейство! Може да искаш да ти даде успех на 
работа! Наистина, аз не зная! Но, едно зная, че 
Той е абсолютно на ясно, каква е твоята нужда! 
Даже е много възможно, ти да не си съвсем 
наясно, от какво се нуждаеш. Едно да мислиш, 
а истинската ти нужда да е съвсем друга.Един 
много ярък пример е, че ти мислиш, че имаш 
нужда от здраве, а да нямаш прошка на 
греховете ти. Словото ни учи: 
Maрк 8:36  Понеже какво ползва човека, ако спечели целия 

свят, а изгуби живота си?  

Нека и тази сутрин да се поучим от 
Соломон. Когато стана цар, Бог му предложи да 
иска от Бога каквото сърцето му желае и ще му 
са даде. Какво поиска Соломон? Мъдрост за да 
води и съди народа. Чуйте какво отговори Бог 
на тази молба Соломонова: 
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3 Царе 3:11  И Бог му каза: Понеже ти поиска това нещо, 
и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе 
си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но 
поиска за себе си разум за да разбираш 
правосъдие,  3:12  ето, сторих според както си казал; ето, 
дадох ти мъдро и разумно сърце, така щото преди тебе не 
е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне 
подобен на тебе.  3:13  А при това ти дадох каквото не 
си поискал - и богатство и слава, така щото между 
царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни.  
3:14  И ако ходиш в Моите пътища, и пазиш повеленията 
Ми и заповедите Ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще 
продължа дните ти. 

Има ли Бог в изобилие всичко от което ние 
се нуждаем? ДА ИМА! 

Исус потвърждава това, като казва много 
ясно и простичко: 
Maт. 11:28  Дойдете при Мене всички, които се трудите и 
сте обременени, и Аз ще ви успокоя(ще ви дам мир).  

Чувате ли? Казва „дойдете при Мене…”. 
Спокойствие и мир и сили и здраве и средства и 
най-много прошка на всичките ти грехове, ще 
получиш, ако ДОЙДЕШ ПРИ НЕГО! Бих казал, 
че ключа е ИДВАНЕТО при Исус.  

И днес и сега, след като си извършил това, 
да дойдеш на това събиране, ако вярваш, че 
Исус е тук , застани пред Него и искай. Той има! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Намерих една поема, но нямах време да я 
преведа цялата. Тя се казва: 

Ако искаш да убиеш църква 
 
Никога не ходи, ако събрание има тука 
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Ако отидеш, иди късно, на кой ли му 
пука 

Ако време е лошо, вали или жега, 
Ти стой си във къщи, то май и обувката 

ти стега. 
 
 Да ходиш на черква , ако решиш 
Е, знай и помни- все пак не грешиш 
И още помни и никога не забравяй, 
Грешките им ти, религиозно търси и 

поправяй 
 
Дискус – не давай, не се грижи и за  

десятък 
Пари и сметки, да плащат светийте –те 

са остатък 
Искай, взимай, влачи 
И всеки така научи … 
 
Преведох част от тази поема, която 

открих по темата за отсъствие и 
неглежиране на събранията на вярващите.  

Защо ви говоря по тази тема? 
Защото събирането на светийте не е 

пожелание в Словото Божие, то е 
задължение и заповед. Пренебрегваш ли 
основните събирания, ти нарушаваш 
заповед: 
Евр. 10:24  и нека се грижим един за друг, тъй щото да 

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

Аз съм длъжен да ви предупредя, да ви 
увещавам в това именно, защото света в 
който живеем, ни подсказва с много сигнали, 
че Денят наближава. 

 


