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1. УВОД- 

(Сл.3) 
Наближава денят на благодарността- 

това е другата неделя(22.окт). Това време е 
времето на благородните, интелигентните, 
мъдрите умове и души. Време в което не 
само да кажеш „благодаря” и да продължиш, 
а време в което да покажеш, че те е грижа, че 
обичаш, че прощаваш, че в тебе тупни 
човешко сърце, а не само едно голямо аз, за 
което светът и другите не съществуват.  

Затова днес ще обърнем поглед към 
съветите на един който беше преминал през 
долините на егоизма и може от опит да ни 
съветва и наставлява- Апостол Петър. 

Целта на тази проповед е да ви обърне 
внимание на текста, та ако един ден 
попаднете в изкушението на 
непростителността и огорчението, да знаете, 
къде да погледнете. Проповядвам тази 
проповед, защото в Деня на Благодарността, 
ние няма да можем да изпълним сърцата си 
с благодарност, ако там вече е настанена 
горчивината и обидата. Затова днес ние 
слушайки Божието слово, трябва да 
измолим сили за да простим , да се 
променим.  

Един от най-популярните автори в 
Евангелската литература Клайв Стейпълс 
Люис казва: 
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(СЛ.4) 
„Всеки казва, че прощаването е чудесна 

идея, докато не се наложи да прощава 
нещо.” 

Знаете ли, в църквата, колкото и да я 
критикуваме, колкото и да не я одобряваме, 
колкото и недостойна за нашия социален 
статус и интелект, да я намираме, в нея все 
пак владее едно единство. Единство без 
което църквите ще са празни и скучни. 
Единство което не идва поради заслугите на 
някой от нас. То идва поради заслугите на 
Един върху Който Църквата фокусира 
вниманието си- Христос. Ако Църквата 
измести фокуса … за да го сложи върху 
някой човек, тогава бъдещето на такава 
църква е предопределено и е смърт. 

Затова аз ще си позволя да нарека това 
църковно единство „петзвездно”. Това 
обаче не е мое определение. Петър я 
определя така. Нещо повече, той казва за 
какво дава на църквата пет звезди.  

Пр. Ние живеем в туристически регион. 
Много Варненци работят сезонно в хотели. 
Хотелите имат определен брой звезди. Ако 
си резервираш място в хотел с две звезди, 
знаеш, че стаите ще са стари , че баните ще 
са вероятно със запушен канал и вътре ще 
мирише. Веднъж с жена ми решихме да 
отидем в Париж за да го разгледаме. 
Резервирахме си стая в евтин хотел с две 
звезди. Надявахме се понеже е в Париж да е 
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все пак малко по-висок стандарт, от нашите 
двузвездни хотели. Когато обаче 
пристигнахме, аз бях отвратен. Първо за да 
се качим до третия етаж на който беше 
стаята ни, трябваше да се катерим по тясна 
стълба, която беше като от кошмарен сън. 
След това се оказа, че от съседите ни отделя 
само една мукава, а на всичко отгоре, 
трябваше да споделяме баня и тоалет със 
съседите си.  

Звездите са дават на хотели които 
отговарят на определени критерии.  

Нарекох това единство „петзвездно” и 
искам да видим критериите по които Петър 
формира единството в църква. Тези 
критерии, ще ни помогнат да видим къде сме 
ние и дали всред нас единството е пет-
звездно. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ.5) 
Петър казва в стих 8 следното: 

1Пeт. 3:8  А най-после, бъдете всички единомислени, 
съчувствителни, братолюбиви, милостиви, 
смиреномъдри.  

С тези думи съвсем в прав текст, той казва: 
Ако искате Църквата ви да има пет-звезден 
статут, ето ви петте критерия по които можете 
да кандидатствате за категория!  

Нека тази сутрин проследим и видим как 
можем да имаме Църква, която да с пет-звездна  
категория: 
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Първата звезда на това ЕДИНСТВО се 
дава за : 

(СЛ.6) 

1) ХАРМОНИЯТА между вярващите! 

Петър нарича тази хармония- единомислие. 
Нека разгледаме внимателно тази дума. 

Много от нас ще я интерпретират по следния 
начин:  

Единомислие означава- ти да си съгласен с 
това което АЗ мисля и искам! 

Това обаче не е идеята на Петър. Петър не 
отхвърля несъгласието между вярващите. Той 
знае какво означава двама вярващи да не са 
съгласни. Той самия беше изпадал в подобни 
ситуации, с Павел (Гал.2:11-14) 

Историята на Църквата е пълна с 
несъгласия. Църквата е разкъсвана от 
несъгласия на вярващи. Въпроса тогава е може 
ли да има в една църква хармония при 
наличието на несъгласия. Ти вярваш в 
доктрината „Веднъж спасен, за винаги спасен!” 
аз вярвам, че ако не пазиш спасението си, 
никой няма да те вкарва насила в небето. Ти 
вярваш, че кръщението е валидно, само ако е 
извършено върху съзнаващ събитието зрял 
човек, аз вярвам, че кръщението извършено 
върху бебе, макар то нищо да не разбира и 
помни е валидно. Ти вярваш че говоренето на 
език е една от дарбите на Духа и нищо повече, 
аз вярвам, че говоренето на език е белег за 
кръщение със Святия Дух. Ти вярваш,… аз не 
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вярвам! Ние постоянно и за много неща имаме 
несъгласия.  

Петър призовава: „Бъдете единомислени!”. 
Как може да се запазва духа на единомислието 
в църква, където хората не са еднакви и не 
приемат истините автоматично и затова не се 
съгласяват със всичко, помежду си. Това може 
да стане, само когато всички са се фокусирали 
върху Христос. Църквата е Тяло Христово. В 
Христос и с Неговата сила, ние трябва да 
можем да се издигнем над нещата които ни 
различават. Може за много неща да се 
различаваме и все пак да можем да запазим 
хармонията между нас, ако сме приели Исус да 
е нашия фокус, нашия основен приоритет, 
нашата цел. Приемаш ли онези които мислят 
различно от теб, но поставят Христос в 
центъра на вярата си? Важно е как ще 
отговорим на този въпрос, защото от отговора 
се разбира , защо пък имаме понякога 
непреодолими различия с някои вярващи, които 
също претендират да обичат Исус. Съботяни, 
Йеховисти, Мормони и Мюсюлмани също 
обичат и уважават Исус, но ние ни бихме 
говорили за единомислие с тях.  

Но всеки който изповядва Исус като Господ 
и Спасител, аз трябва да съм в единомислие с 
него. И ако имаме такова единомислие, такава 
хармония, тогава ние можем да сложим една 
звезда на Църквата си.    
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Втората звезда на Църковното ЕДИНСТВО 
се дава заради:  

(СЛ.7) 

2) СЪЧУВСТВИЕТО между 

вярващите 

Съчувствие или симпатия. Какво означава 
съчувствието? То е „твоята болка в моето 
сърце”. Боли ме, защото ти страдаш.  

Лесно се съчувства, когато някой изпитва 
радост. Ние трябва да внимаваме, дали 
чувствата в нашето сърце, хармонизира с 
чувството в сърцето на брата. Защо го казвам. 
Може да има безчувствени вярващи. Това не е 
добро, но страшно е ако в сърцето ми се 
появява радост, понеже моя брат или сестра 
страда или ревност, когато мой брат или сестра 
се радват и са благословени.  

Ние трябва да молим Бога, за сили, защото 
може да бъдем поставени на изпитание: 

Пр. Преди години, когато ХЕБЦ още не 
беше основана, но беше на път да се основе, 
един от ръководителите, дошъл във Варна и 
заявил: 

Ще направя всичко възможно тази църква 
да не съществува.  

Тома много ме наскърби мен лично, защото 
сърцето ми беше обладано от желание тази 
църква да съществува.  

Минаха години и изведнъж този човек беше 
обвинен в нехристиянско поведение. Това стана 
достояние на много хора в Баптисткия Съюз. 
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Някои които знаеха историята и изпитваха 
неприязън, към тази личност, се вгледаха в мен, 
очаквайки аз да „ритна столчето”. Аз не го 
направих! Не го направих защото усетих раната 
в сърцето на този мой брат. Не го направих, 
защото знаех, че не мога да съдя брата си. Не 
го направих, защото усещах, че когато някой от 
Тялото Христово скърби, аз не трябва да 
злорадствам, само защото той ме е наранил 
преди време.  

Съчувствие, причастност със скърбящите в 
скръбта и на радващите се в радостта. 

(СЛ.8) 
Ап.Повел казва в :  

Рим. 12:15  Радвайте се с ония, които се радват; плачете с 
ония, които плачат.  

Затова след всяка сутрешна неделна 
служба, ние ви насърчаваме да останем в 
столовата на църквата, защото там можем да си 
споделим. Когато споделяме с вярващи, ние им 
позволяваме да изпълняват тази заповед,  „да 
съчувстват” и така да печелят награда в небето. 
Когато идваме в сряда на молитвено, тогава 
също се споделят болки и радости и ние се 
молим един за друг. Това е съчувствие, изявено 
в действие.  

За съжаление съчувствието не е вече на 
почит. Светът днес декларира: Важното е на 
мен да ми е добре. Другите са само субекти на 
моето приятно и удобно ежедневие. И за още 
по-голямо съжаление, има вярващи, които 
приемат този девиз за свое мото. Такива 
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вярващи ще знаят имената на дузина хора от 
църква. Ако някой не попада в полезрението на 
интересите му, такъв вярващ не намира за 
нужно да знае нещо за теб, а какво да говорим 
за съчувствие. Такива вярващи, не знаят 
имената на болшинството в Църква, нежели да 
знаят какво преживяват тези хора. Призовавам 
всеки който е част от тази църква, да започне 
да се интересува и да се запознае с грижите, 
проблемите, радостите и вълненията и да знае 
имената на възможно повече от своите братя и 
сестри в същата църква в която сме всички.   

 
Третата звезда на Църковното ЕДИНСТВО 

се дава за:  
(СЛ.9) 

3)ЛЮБОВТА между вярващите 

Петър формулира тази любов с думата 
„братолюбие”. Оригинално думата „брат”се 
превежда, като „един роден от същата утроба”. 
Аз не съм имал привилегията да имам брат или 
сестра. Но зная, че родените от една и съща 
утроба, са близки по специален начин.  

Пр. Бях дете, и съм пратен от майка и татко 
при баба и дядо в Пирдоп. Там с моя братовчед 
сме почти на една и съща възраст. Братовчед 
ми има малка сестра и те двамата често се 
караха. Тя го дразнеше все и той понякога и се 
караше, понякога дори я потупваше. Веднъж и 
на мен ми се прииска да имам сестра на която 
да се скарам и понеже нямах, реших да се 
скарам на братовчедка си. Нейния брат толкова 
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и се караше, че има ли значение дали и аз също 
ще и се скарам!? И го направих! Скарах и се, но 
… за последно! Сигурно се сещате защо! В 
момента в който аз и се развиках, брат и 
застана и така ми се развика на мен, че повече 
не си и помислих да правя такъв експеримент. 

И аз зная, че едноутробните може често да 
се борят един срещу друг, но те са винаги 
готови да се борят и един за друг. 

Християните са също един вид 
едноутробни.  

(СЛ.10) 
Йоан 3:6  Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е 

дух.  
1Йоаново 5:1  Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е 
роден от Бога; 

Чухте нали! Всеки който вярва, че Исус е 
Христос! Това не е като да вярваш, че Георги е 
Тодоров. Христос не е презимето на Исус. 
Христос означава Месия. Месия означава 
„Пратен от Бога” , означава „Спасител”.  

(СЛ.11) 
Римл. 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;  

Ние които вярваме в Исус като в Спасител 
и Господ, сме родени от Бога и като такива сме 
братя и сестри. 

Пр. Когато бях студент първа година в 
ВМЕИ-Варна, по Възкресенските  празници, 
много обичахме с младежите да отидем на 
Православна църква в събота вечер. Не за 
друго, а защото беше забранено и нея вечер, 
правиха кордон от полиция около Катедралата. 
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Пускаха само баби. Ние обаче намирахме 
пролуки и влизахме. Онзи Великден, имаше 
много полиция, но ние се чувствахме герои, 
защото отново успяхме да намерим пролука и 
да влезнем. Бяхме в църква, но опасността още 
не беше отминала, затова бързо се опитахме да 
се слеем с тълпата възрастни хора вътре в 
сградата.  Надявах се скоро да стана 
незабележим в масата от хора, но някой ме 
потупа по рамото. Обърнах се и видях жена на 
средна възраст. Тъкмо си отдъхнах, че не е 
полицай, когато тя се представи като Майор от 
полицията и завеждащ „детска педагогическа 
стая”- това беше отдела в полицията който 
занимаваше с превъзпитаване на деца и 
младежи с неадекватно поведение в 
обществото. Тя заповяда на мен и още едно 
момиче от нашата група да излезем навън от 
църква. Поискаха ни документите и докато ние 
си вадехме паспортите, тя ме попита: дали се 
познаваме с момичето. Аз отговорих: Да, 
познаваме се, тя ми е сестра! 

Когато ни записваха имената, тя видя че 
фамилиите ни са различни и се нахвърли върху 
мен: И ме лъжеш, че ти е сестра!? 

Тогава изведнъж от някъде се намеси млад 
мъж и започна да обяснява на жената-офицер, 
че ние вярващите така се наричаме помежду си: 
братя и сестри. Толкова хубаво и го обясни, че 
тя остана доволна. 

(СЛ.12) 
Павел поучава младия Тимотей: 
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 1Tим 5:1  Стар човек не изобличавай, а увещавай го като 
баща, по-младите като братя,  5:2  старите жени като 
майки, по-младите като сестри - със съвършенна чистота.  

 Взаимоотношенията ни в църква трябва да 
са като между роднини. 

Това не значи, че винаги трябва да сме 
съгласни един с друг.  Това не означава, че не 
можем да имаме разногласия и спорове. Това 
не означава, че дори няма да се караме 
помежду си. Това не означава, че ние трябва да 
харесваме всички които са вярващи. Има хора 
които са трудни за обичане. Има и други, които 
са трудни дори да ги харесваш. Аз понякога 
усещам, че някои хора не ме харесват.  

Да обичаш някого означава, да можеш да 
намериш воля в себе си, когато някой твой брат 
или сестра са в нужда, да застанеш до нея или 
него за да му помогнеш. Както казахме по-
рано:Ако брат ти страда, да не злорадстваш и 
ако се радва да не завиждаш.  

Любовта трябва да е много ярка 
характеристика на всяка Църква. Тя ако е 
налице, тогава Църквата е спечелила още една 
звезда. 

 
Четвъртата звезда  за Църковно 

ЕДИНСТВО се дава за   

4)МИЛОСТТА на вярващите 

Тук можем да говорим вече за отношения 
които излизат извън границите на Църквата. 
Милостта може да се изявява както вътре така и 
вън от Църква. Виждаме толкова много 
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страдание и мъка, толкова много нищета и 
болка, че вече сме претръпнали. Намираме си 
извинения да не проявим милост, а в същото 
време забравяме, че точно на това разчитаме 
от Бога.  

Пр.Наскоро видях, че една анимация се 
разпространява из интернет пространството. 
Рождество е! Един бедняк се лута из улиците на 
забързан град. Гледа по витрините лъскави 
реклами  и блъскан от забързани купувачи, 
върви по улиците. Хората отиват да празнуват 
на групи или семейно. Всеки е страшно зает и 
забързан. Накрая всички се прибират по 
домовете и той остава сам. Изведнъж някой го 
дърпа за дрехата. Бездомника се обръща и 
вижда малко момиченце, което протяга ръка за 
да го води. Той хваща малката ръчичка и тръгва 
с детето. То го въвежда у дома си, където е 
приготвена маса. Когато влизат в къщата, 
всички ахват. Най-много е изненадано 
момиченцето, защото влизайки двамата у дома, 
тя вижда, че вместо миризливия бездомник, тя 
води Исус за ръка.  

(СЛ.13) 
Милосърдието е едно от духовните облекла 

на Християнина според Павел в Кол.3:12. 
Според Галатяни 5:22 то е част от Плода на 
Духа 

Кога беше последния ти жест на проява на 
милост? Милосърдието често проявявано в 
Църква е качество което ще направи Църквата 
ни 4-звездно общество.  
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Накрая за да сме с 5 звезди, трябва да 

практикуваме (SL.14) 

5)СМИРЕНИЕТО между вярващите 

 Това качество е може би най-трудното от 
всички днес! Значението на думата в оригинал, 
означава „да не се надигаш много от земята”. 
Библията говори за гордостта като „надигане”. 
Какво означава това „да не се надигаш много от 
земята”? Да си смирен означава да си реален 
по отношение на мнението ти за себе си. 
Особено днес, хората мислят за себе си, като за 
богове. Днес мечтите на хората са често 
изразени във филмите. Да завладеем нови 
планети където живота да е без Бог и в 
анархия. Да върнем робовладелството, само че 
през 2020, ние вместо роби, ще имаме роботи, 
които ще третираме както са били третирани 
робите в историята.  

Ние лесно можем да открием у хората без 
вяра и без страх от Бога, варварските жилки. 
Лесно се зараждат плевелите на анархията. 
Миналата седмица чета на фланелката на един 
младеж, надпис на английски: Синове на 
анархията. Какво можем да разчетем под едно 
такова прозвище? Хора, за които закона, 
дисциплината и реда са мразени. Те са горди, 
че са човеци. Те искат да накарат всички да 
правят онова което на тях е хубаво, интересно, 
забавно, без значение как се чувстват другите.  

Човека лесно забравя че е …(SL.15) 
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  Пса. 103:13  … Господ жали ония, които Му се боят.  103:14  
Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме 
пръст.  

 Бог помни кои сме ние, а ние сме 
късопаметни и забравяме. 

Добре, добре! Аз не искам да кажа, че ние 
трябва да сме черногледи или мазохисти. Да 
изгубим себе-уважение или самочувствие. 
Християнина не е призован да мисли зле за 
себе си, докато другите мислят добре за тях си. 
Смирението не изисква от нас изобщо да 
градим някакъв образ за себе си –добър или 
лош. То ни подтиква да видим себе си, такива 
каквито сме сътворени и да се радваме на 
свободата в Бога, за която сме сътворени и към 
която сме призовавани от Него. Смирението ни 
призовава да слезем, там където трябва да 
бъдем. Радвам се че съм създаден от 
Всемогъщия. Благодаря му, че ме е създал 
такъв какъвто съм- здрав или болен, силен или 
слаб, можещ или неспособен, даровит или 
обикновен. Аз съм доволен, защото едно зная, 
че Бог ме е създал за да изпълни свои цели в 
грандиозен план. Аз може да не виждам цялата 
картина на Неговия план, но зная, че и аз съм 
вписан там. Зная, че за това за което съм 
използван, ще бъда щедро награден от Него и 
това ме радва. Зная, че един ден всичко ще ми 
стане ясно и аз няма да съм просто брънка. 
Няма да съм „конец в гоблена”, а ще съм вече 
поставен до Бога и носещ званието Наследник 
на Бога и Сънаследник с Христос.  Да, 
смирението е знак за наличие на мъдрост. 
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Затова Петър го нарича смиреномъдрие( тази 
дума вече не е в речника, защото когато я 
напиша в компютъра си, ми я подчертава като 
грешна). Може светът да не я признава 
смиреномъдрието , но то носи качество и класа 
на Църквата. То и връчва петата звезда на 
ЕДЕНСТВОТО. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво да кажем в заключение?  Другата 
неделя ние ще донесем от даровете на 
лозята или на магазините или нещо с което 
да изразим благодарност към Бога, за 
Неговата велика милост и грижа към нас. 
Може да донесеш от всичко което си 
направил или набрал, купил или получил. 
Бог ще се радва на нашите дарове, но със 
божествените си очи, Той ще вижда сърцата 
ни и ще разчита мислите ни. Затова ние 
трябва да се приготвим правилно. Ние не 
искаме само да бъдем снабдени, но искаме и 
да бъдем благословени! За целта тази 
седмица: 

(СЛ.16) 
1Пет. 3:8  …, бъдете всички единомислени, 

съчувствителни, братолюбиви, милостиви, 
смиреномъдри.  

 


