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1. УВОД- 

Ще започна с думите с които е 
завършила проповедта миналата неделя 
сутрин: 

Историците съвременници на ранното 

Християнство казват, че Църквата през 

първите векове е растяла, защото 

християните са показвали любов и са 

служели на непознати и странници. 

Заключението е че „християните са 

живели, това в което са вярвали“.  

Нека си пожелаем това и за новата 

година. Да живеем това, в което вярваме и 

да използваме благовремието.“ 

Навлязохме в една нова Година. Тя стои 
цялата пред нас. Никой не може да каже със 
сигурност какво ще ни донесе. Всеки се 
надява и всички си пожелаваме да е добра, 
благословена, успешна, здрава и т.н. 

Това са нашите човешки пожелания. Те 
са прекрасни и доброжелателни. Те са 
отправени към близки и приятели, но ние 
вярващите добре знаем, че ако „аз“, пожелая 
на „теб“ тези неща, те няма да се сбъднат, 
защото „аз“ съм ти ги пожелал. Вместо това 
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всеки от нас се надява тайно, тези наши 
пожелания, да са чути от Бога и Той да се е 
съгласил с тях и да започне да ги изпълнява. 
Доброто или злото на годината, не зависи от 
пожелаващия, а от изпълняващия. 

И ако това е така, не е ли редно всеки от 
нас да се замислим и да си зададем един 
въпрос:  

Какво мислите Бог ни пожелава за 

2016г.?   

 
За мен като пастор на църквата, този 

въпрос е много важен и аз искам да намеря 
отговора му. Затова ще повикам на помощ 
Апостол Павел(като типичен пастор на 
църкви).  

Апостол Павел пише Посланието си към 
Филипяните някъде около 61 г сл.Хр.. 
Представете си, че той е седнал на 
10/януари/61 г и започва да пише на една 
църква, която той счита изключително за 
свой плод. Той гледа на нея с много любов и 
пастирска грижа. Той не е там при тях, за да 
се качи на амвона и да им проповядва. 
Вместо това, той е в затвора в Рим. Току що 
е получил подаръка на църквата, която 
също го обича от ръката на Епафродит.  Той 
е развълнуван и още в първите редове на 
писмото си иска да им върне подаръка, под 
формата на молитва за тях.  

Ние можем да си представим Павел, с 
изпълнен с възторжено чувство, за тази 
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църква, която в този труден в неговото 
служение момент не го забравя. Той седи 
пред пергамента и мисли: Какво да им пиша? 
Какво да им пожелая? Нещо, което Бог би 
искал да им пожелае! И пише: 

„Благодаря на Бога, всеки път когато си 
спомня за вас! За вашето участие в делото 
на благовестието! Аз съм сигурен, че Бог ще 
ви усъвършенствува, до последно! Вие сте 
мои съработници и аз ви обичам безкрайно! 
Затова се моля за вас, това което вярвам, че 
Бог иска да се преумножава у вас през 
идващата година и до край!“ 

Знаете ли, гордостта на всеки пастор е 
духовното ниво на църквата в която служи. 
Неговите мечти и сънища са църквата в 
която Бог го е поставил да бъде оазис на 
взаимна любов, да променя света около 
себе си, като правилно разпознава и добре 
практикува доброто, да дават плод на 
правда. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И ние четем в стихове 9-11 как Павел 
формулира това пожелание към църквата във 
Филипи, защото вярва, че това е и пожеланието 
на Бог към тази църква. И ако можем днес ние 
да видим себе си, като част от една църква, към 
която Бог има сериозни и важни пожелания, 
тогава това послание, ще достигне не само до 
умовете ни, а ще докосне и сърцата и волята 
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ни, за да можем в края на тази служба смирено 
да помолим Бог: 

Дай ни Боже, това което Ти желаеш за нас! 
И така първото, което Бог пожелава на 

Църквата си е: 
А) Тя да расте в просветена и 

проницателна любов! 
Любов- най-проповядваната тема от 

амвоните. Любов- най-липсващото качество в 
съвременната Църква. Защо? Защото ние 
смятаме, че да обичаш, означава просто, да не 
мразиш или поне да не мразиш много. Защото 
още, ние никога не си правим труда да 
медитираме, върху думата „агапе-любов“. 

Какво означава „агапе-любовта“? 
-да обичаш не само онези които обичат 

тебе(онези които открито те мразят, онези които 
на доброто ти отговарят със зло; онези които са 
те наранили ) 

-да обичаш, когато те дразнят и 
предизвикват(кривите, заядливите, 
несговорчивите) 

-да обичаш, онези, които не заслужават 
любов(бедните, нахалните, тарикатите) 

Защо да ги обичам?-питаш ти! 
Знаеш ли ? Ако ти вярваш, че всичко което 

идва до теб, е под контрола на Всемогъщия, 
тогава трябва да признаеш, че и всеки който 
идва при теб за да те подразни или предизвика, 
също е пратен от Бога! Тогава? Не е ли това 
което Павел нарича „проницателна любов“? 
Любов която вижда и реагира, не водена от 
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първични чувства, а от грижата да не 
пропусна Божието желание и очакване. Бог 
ни пожелава през тази година, преди да се 
подразним, преди да извикаме, преди да се 
разгневим, да спрем и помислим: Защо Бог ме 
вкарва в тази ситуация? Защо Бог ми праща 
този човек? Какъв е Неговия план? Какво иска 
Бог да направя, как да постъпя в този случай? 
Какви са очакванията на Бог за мен сега? 

Най-често Бог праща такива хора с цел. 
Помни, че от трудните, опаки, заядливи, 
несговорчиви хора, често стават най-
ревностните и успяваща служители на Божието 
царство. И ако ти вместо да ги прогониш с гняв 
и ненавист, ги привлечеш с любов и им 
покажеш Бог, тогава можеш да си спечелиш 
голяма награда чрез тях на небето.  

Прозорлива/проницателна любов!!! 
 
А какво да кажем за Просветената любов? 
Просветена любов е онази, която знае 

защо обича. Къде другаде можем да  разберем 
повече за смисъла и цената на любовта освен в 
Словото Божие. Кой друг може да ни просвети 
повече за любовта освен Онзи, чието име се 
отъждествява с Любов.  

Павел иска от Филипяните да търсят и 
намерят добри мотиви за да обичат. 
Мотивираната любов е най-пълноценна. 
Словото ни дава няколко доста сериозни 
мотива, които ние ако вземем на сериозно, това 
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ще ни помогне да решим 2016г. да е годината в 
която да се тренираме в любов. 

 
1-Мотива на бащинската благосклонност 

Пр. 10:12  Омразата повдига раздори, А любовта покрива 
всички погрешки.  

Любовта балансира много грехове. Бащите 
ще ме разберат много добре. Какво означава 
това? Ако внимателно разгледаме какво Павел 
казва в 1 Кор.13 гл за любовта, ще видим, че 
ако практикуваме любов, тя ще ни предпази от 
много грехове. Но Ап.Петър потвърждава 
думите на Соломон в 1 Петрово 4:8, като 
заменя „всички“ с „множество“ относно 
греховете.   

Ако някой си мисли, че независимо колко и 
какви грехове вършим, Бог е безразличен към 
тях и не наказва, защото ние сме простени в 
Исус, много греши. Веднага ще му покажа Посл. 
към Евреите 12 глава, за да се просвети. Всеки 
баща обича детето си, но никой не трябва да е 
безразличен към детските грехове. Всеки баща 
прощава, но трябва и да наказва. Освен това 
когато детето е любвеобилно, когато знае да 
обича, то също може да греши, но бащата е 
много повече склонен да прощава, отколкото 
ако детето лъже, хитрува и злото го влече, 
повече от доброто. Това ни показва, че ако 
искаме да си спестим някои главоболия (в 
здраве, работа, семейство и др), то е добре 
през 2016г. да започнем да се променяме и да 
раздаваме любов, не само на онези които са ни 
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приятни и забавни, а и на (особено на)тези, 
които ни дразнят, които са ни противни, които 
ни са антипатични, които … не искаме да ни се 
изпречват и да ги виждаме. Защо? За да си 
спестим наказания само ли? Не само! А защото 
любовта е и наш Християнски дълг. Ние ще си 
спестим наказания, но и ще се научим да 
обичаме погиващите, което е важно за да 
бъдем благовестители на погиващите, които 
често ще са доста противни спрямо нас и 
нашата вяра.  

 
2- Мотива на Законоизпълнението 
Знаем, че Бог очаква от нас да бъдем не 

само законослушатели, а и законоизпълнители. 
Закон не се изпълнява чрез страх, а чрез 
Любов: 

Рим._13:10  Любовта не върши зло на ближния; 
следователно, любовта изпълнява закона.  

Любовта изпълнява Закона в нас 
естествено. А всеки знае, че каквото излиза от 
нас естествено, то е лесно и безболезнено. 

Пр.Често се сблъсквам с един проблем: 
мъже и жени, които са повярвали от скоро идват 
с оплакване: Дойдоха при мен и много строго ми 
казаха, че аз като Християнин(ка), не трябва да 
правя това, не трябва да нося онова, не трябва 
да казвам. Тогава аз трябва да предценя, какво 
да кажа! Защо? Защото аз вярвам в „закона 
написан в сърцата на вярващите“! Човек се 
отказва и побеждава много от слабостите, 
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греховете и дори пороците си, когато осъзнае, 
че това е добро, нужно и полезно за него. 

Практикуването на любовта, ще помогне на 
всеки да започне съзнателно, доброволно и 
лесно да изпълнява закона( онова което 
„трябва“ да си защото си Божии). 

И така, ако имаш проблеми с Десетте 
Божии заповеди, започни да практикуваш 11-
тата и проблема ти ще се реши. 

 
3-Мотива за полезността  
Много вярващи, страдат от комплекс за 

безполезност: 
 Аз нищо не върша в църква. Аз не съм 

включен в нищо. Аз само приемам, а нищо не 
давам. Аз съм ненужен. И с мен и без мен, все 
едно и също.  

Ще кажа, че това си е проблем. Наистина 
има вярващи, които са като сенки в църква. 
Идват късно, за да не ги забележат и си отиват 
рано, по същата причина. Те са или 
срамежливи, или не знаят как да се държат, 
когато някой им обърне внимание или има нещо 
друго, което таят в душата си. Те странят от 
хората, но имат нужда от Бога. 

Има и други, които пък са между хората, но 
не знаят как да се отнасят към тях. Все нещо не 
им харесва, все някой ги е настъпал, изобщо 
обществото не е достойно за тях. Те са дразнят 
от всичко и от всеки.  

Смятате ли, че църквата е добро място за 
такива хора? Аз мисля, че църквата е точно за 



 10 

тях. Там те ще видят любов на практика и там 
те ще бъдат научени да обичат. 

Нека видим един текст: 
1Кор._8:1  А относно идоложертването: Знам, че ние всички 
уж имаме знание да разрешим въпроса! Но знанието 
възгордява, а любовта назидава.  

Павел говори на онези, които осъждат 
други, за поведение неподобаващо за 
Християни. Любовта изгражда. Така Църквата 
става едно добро училище, в което всяка година 
вярващите ще наблюдават, как взаимно 
израстват. Всяка година със задоволство ще 
виждаш, че си по-добър, по-знаещ, по-успяващ, 
по-разбиращ живота, Бога и вярата. Ако 
използваш любовта като инструмент за да 
изграждаш себе си или другите, тогава в края 
на 2016г. ще отчетеш духовен ръст и … хората 
в църква ще те считат за … полезен, защото 
любовта те е направила такъв.  

 
4-Четвърти (не последен) мотив е този 

на СЪВЪРШНЕСТВОТО 
 

 Кол._3:14  А над всичко това облечете се в любовта, която 
свързва всичко в съвършенство.  

Когато влязох да уча богословие в колежа, 
едно от най-трудните неща, ми беше 
невъзможноста, да направя логически връзки 
между предметите които изучавахме. Най-
щастливия момент в обучението ми беше когато 
започнах да откривам връзката между 
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отделните предмети и познаването на единия 
ми помагаше да разбирам другите.  

Ако ние свикнем с любовта и тя се 
превърне в практика на вярващите в ХЕБЦ-
Варна, тогава ще станем очевидци и ще бъдем 
и участници в един процес, който в 
богословието се нарича ОСВЕЩАВАНЕ. 
Освещаването е процес, който Бог в Христос 
извършва във вярващите, чрез Святия Дух, в 
който процес, ние ставаме мъдри, 
христоподобни, значими за обществото, 
полезни един за друг, безгрешни. Чухте ли? 
Безгрешни. 

Словото от една страна ни казва, че между 
човеците няма безгрешни хора. Яков сякаш 
дори си противоречи, като казва: 
Як._3:2  Защото всички ние в много неща грешим; а 
който не греши в говорене, той е съвършен мъж, 
способен да обуздае и цялото тяло.  

Може ли да грешим в много неща, а да се 
окажем съвършенни? Продължаваме да търсим 
и достигаме до Йоан: 
1Йоан 3:6  Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; 

никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.  

1Йоан_3:9  Никой, който е роден от Бога, не върши грях, 
защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да 
съгрешава, защото е роден от Бога.  

Горещо ви препоръчвам да прочетете, тази 
3 гл. , защото там ще видим, че процеса на 
освещаване или усъвършенстване, се 
извършва от Бога, … а ние можем да Му 
съдействаме, …. как ли? Като започнем да 
практикуваме любов към всеки, когото наричаме 
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брат и сестра в Господа- първо, а след това и 
към онези, които погиват в греха.  

Така! Виждате ли колко много може да се 
каже, за просветената и проницателната любов! 
Дано и ние днес да сме се просветили малко, за 
да постигнем много. 

 
И вижте, Павел казва на Филипяните, че 

той се моли за тях да израстват в тази Агапе 
Любов. Не само да я усвоят, но да я 
усъвършенстват. Една година стои пред тебе и 
Бог ти пожелава да се тренираш в тази любов. 
Не обръщай гръб на това Негово пожелание, 
ако не искаш Той да обърне гръб на твоите 
очаквания за 2016г. 

Павел казва в своята молитва, че 
Филипяните, в резултат на практикуването на 
тази любов, ще получат две важни придобивки: 

1- Ще могат(една възможност)  
2- Ще бъдат(една реалност) 
 
1- Ще могат – 10ст. 

 
Любовта отключва една възможност пред 

вярващите. „Да различавате доброто.“ 
(Оригинала е: Да доказвате превъзходното!) 
Често ние грешим, поради духовна слепота. 
Виждаме го, но не го познаваме.  

Зная, че да благовествам е добро, но не го 
различавам. Не мога да разпозная момента, 
човека, ситуацията. 
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 Зная, че да дам е добро, но не мога да 
разпозная момента, човека и ситуацията. 

Зная, че да простя е добро, но не мога да 
разпозная човека и себе си. 

Зная, че да помогна е добро, но не мога да 
разпозная … 

Това за една година ще са десетки и дори 
стотици хиляди пропуски. Ще допуснеш ли 
банковата ти сметка в духовната банка, да 
остане празна, само защото не разпознаваш на 
време доброто. Не го разпознаваш, съответно- 
не можеш да го извършиш, съответно-не 
можеш да докажеш, че Божието е 
превъзхождащо, над светското, съответно- 
пропускаш наградата си от Бога.  Понякога 
Сатана прави така, че когато сме изтървали 
момента за добро, той ни го показва в 
последствие, само за да ни каже: не ставаш, не 
можеш, не знаеш, не струваш! 

Противи му се, като започнеш да обичаш 
повече, отколкото до сега. Противи му се, като 
не реагираш на дразнителите си, а вместо това 
реагирай на Божието предизвикателство да 
обичаш. Да обичаш не „защото“, а „въпреки“. 
Живей в любов и доказвай Божието 
превъзходство над даденостите на 
ежедневието. 

 
2- Ще бъдат- 10ст. Това е втората 

придобивка на агапе-любовта. 
„да бъдете искрени и безупречни до деня 
на Христа, изпълнени с плодовете на 
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правдата, които са чрез Исуса Христа, за 
слава и хвала на Бога.“  

Да бъдем искрени и безупречни. Две 
интересни думи: 

Първата е „искрени“- в превод от гръцки, 
тази дума се превежда като „тествано под 
слънчева светлина“. 

Пр.Когато искаш да си купиш дреха, ти 
искаш да знаеш какъв е точно цвета на плата и 
за да не се подведеш от сумрака или както днес 
става от луминесцентната светлина, излизаш 
на вън за да провериш цвета и други 
подробности на слънчевата светлина. 
Слънчевата светлина е най-истинска и не лъже 
окото.  

Християнина трябва да не лъже нито окото, 
нито ухото, нито кое да е друго осезание на 
хората около себе си. Ето това означава „да 
бъдем искрени“-да не лъжем когато сме 
осветени и всичко у нас се вижда. Това 
означава, ако всичките ти тайни могат да бъдат 
разкрити, да няма от какво да се срамувам. Ако 
хората около мен могат да видят, какви филми 
гледам, какви книги чета, какви вестници или 
списания си купувам, какво правя когато съм 
сам, от всичко това да няма нещо, което да ме 
посрами. Можеш ли да имаш такава чистота? 
Да , започни да практикуваш агапе-любовта.  

Втората интересна дума е „безупречни“. 
Без упрек. Хора които никой не може да 
упрекне. Да каже за тях нещо лошо. 
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Евангелистите- това трябва да са хора, за които 
светът не може в нищо да ги упрекне.  

Пр.  Българските автопазари са пълни с 
катастрофирали западни автомобили. От 
чужбина се вземат катастрофирали автомобили 
ефтино. Тук всеки автомагазин има автосервиз. 
Повечето от колите, преди да влязнат в 
автомагазина, влизат в автосервиза. Там 
монтьорите работят денонощно, за да я 
ремонтират. Ремонта се прави по най-бързия  и 
евтин начин, така че колата да изглежда нова и 
добра, но малко след като я е купил клиента, 
разбира, че колата е само външно/козметично 
обработена, но не струва. Под новата боя 
почват да се показват парчета кит и си личи, как 
неравностите са били изгладени изкуствено. 
Виждаш, че колата е изглеждала безупречно, но 
това е било само външен вид, а зад 
козметиката, стои една нагъната, спукана, 
грозна реалност. 

Ти и аз не трябва да носим грешни лица зад 
праведна маска. Агапе-любовта ще ни помогне 
да можем смело да стоим пред света, без да ни 
е страх, че живота или хората може да свалят 
маската и ние да бъдем в реалния си грешен 
вид.   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Имай предвид, че след тази проповед, Бог може и 
Дявола може, да те тестват. Някой ще каже нещо! Някой 
ще те подмине като стълб! Някой ще предпочете друг 
пред теб! Някой ще изкоментира грубо нещо за теб! 
Може без да искаш да чуеш коментара на някого за теб, 
пред други хора! 
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Предупреждавам те! Това, не е за да разбереш, 
колко лош е другия. Това е за да разбереш, дали ти 
имаш Агапе-любовта и дали си в състояние да я 
практикуваш.  

Ако успееш да я вкараш в действие, добре- забрави 
чутото, видяното, направеното и само са радвай и 
благодари, защото Божия дух го е направил това в тебе. 

Ако не успееш, тогава! Или не си чул тази 
проповед, защото си дрямал сладко, или Сатана е 
занимавал умът ти с празни работи, за да не разбереш 
Истината и тя да те освободи. Моли се и аз ще се моля за 
теб, за прошка и сила да можеш чрез АГАПЕ -ЛЮБОВ 
да се промениш тази година! Амин 

 


