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1. УВОД- 

Сънувах сън! Сън в който,  хората в тази 
църква са изпълнени с такава любов, че 
всеки който влезне от света, просто не може 
да си отиде без дълго да мисли за църквата 
и да иска отново да дойде, защото всеки тук 
е усмихнат приветлив и доброжелателен. 
Всеки новодошъл е привлечен и гори от 
желание отново да влезне в приятната 
атмосфера на едно общество, в което духа 
който витае между хората е дух на грижа, 
внимание, позитивност, топлота .  С една 
дума любов. Светът в който живеем е студен 
и безмилостен, но тук е като един оазис на 
любовта и взаимното уважение. Да, сънувах 
сън, в който Бог говори и каза: Това само Аз 
мога да го изработя в сърцата на хората, ако 
те го поискат от Мен. 

 
В продължение на две недели, говорим 

за дименсийте на  любовта. Тя според 
духовнометрията на Павел има дълбочина и 
височина. Има дължина и ширина. 

 
До къде се простира любовта? Тя трябва 

да достигне до всеки брат и сестра ида ги 
обгърне с онази любов, която Исус 
показваше. Любов, която не се облягаше и 
не чакаше, да бъде разпалвана от чувствата, 
а като войник, готов да даде живота си за 
своя командир или за другаря, който се 
нуждае от помощ, излага живота си дори на 
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опасност, само и само да демонстрира грижа 
и внимание. Любов, която не се интересува, 
дали ти заслужаваш да я получиш, а е 
единствено загрижена, дали е достатъчна. 
Любов, която не се интересува, дали ще 
бъде правилно оценена, а се интересува 
само дали ще достигне до обекта в пълна 
мяра. Любов, която действа не като чувство, 
а като дълг и подчинение на заповед. Това е 
любовта към братята и сестрите в църква.  

 
Миналата неделя обаче, разбрахме, че 

тази любов е по-лекото нейно измерение-
дълбочината и. Винаги е по-лесно да се 
спускаш отколкото да се изкачваш. Вероятно 
нашия алпинист, Боян Петров(за когото се 
молим да е жив и да бъде открит) е добър 
пример, за това. Аз бих искал да питам 
професионалистите, дали да покориш един 
връх, е по-трудно, отколкото да се спуснеш 
в дълбините на бездънна пещера. Видяхме, 
че Словото очаква от нас, не само да 
обичаме с дълбочината на Христовата 
любов, онези които са наши братя и сестри, 
а и с височината на Божията любов, която 
достига до върхове, като обич към всички. И 
в това всички да влизат и моите врагове. 
Както Бог иска ВСИЧКИ да дойдат на 
покаяние(2 Пет. 3:9). Както Христос умря и 
стана жертва за ВСИЧКИ(Йоан 3:16), така и от 
нас се очаква, не да спрем агресивния, а да 
му позволим да ни удари два пъти. Не да 
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вземем от насилника, а да му позволим да 
вземе от нас повече. Исус ни заповядва, да 
не бъдем както света и да обичаме само 
онези които обичат нас или да 
поздравяваме, само онези, които са ни 
братя. Той казва: 

Maт. 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте 
неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; 

 
Днес с Божията помощ искам да 

помислим за дължината на любовта към 
която сме призвана. Какво имам предвид, 
като говоря за дължина на любовта? Искам 
днес да мислим за онази любов, която 
действа магнетично или която привлича. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Пр. Всеки е виждал и много са ползвали 
магнит. Магнита е полезен във много професии. 
Шивачите го ползват за да държат топлийките 
си на едно място. Механниците го използват, за 
да вземат падналата в тясно и неудобно място, 
но важна гайка или болт. Магнита има много 
приложения. Сигурен съм, че ако беше открит 
по времето на Исус, Той щеше да носи един 
магнит в ръката си и да поучава учениците си, 
като им казва:  
Йоан12:32  И когато бъда Аз издигнат от земята, ще 

привлека всички при Себе Си.  

И съм уверен, че Исус би добавил: ” Искам 
и вие така да привличате хората от света към 
себе си с любовта която ви давам като пример!” 
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Любовта е действие, в което вярващия си 
запретва ръкавите и не пита „Какво да правя?”, 
а се пита „До колко, ще има сили да направя?”  

Мили братя и сестри, днес Сатана иска да 
разруши тази жертвоготовна любов, като работи 
за да я обърне в любов готова да жертва всеки 
друг заради Моето добро.   

Пр. Историята разказва, за двама 
машинисти, на товарен влак. Влака им се 
сблъсква с друг влак. Двамата били открити 
живи, но затиснати под развалините на 
машините. Единият бил в съзнание, а другия 
бил припаднал. Онзи който бил в съзнание, се 
бил добрал до кутията с инструментите и се 
опитвал да освободи другаря си, който бил в 
безсъзнание и също бил затиснат, но близо до 
него. Когато ги освободили, всички били 
изненадани от действието на първия машинист, 
който докато се мъчел да освободи другаря си, 
се оказало, че кракът му е бил затиснат от 
горещия котел на парната машина и горещото 
желязо пържело кракът му. Машиниста обаче 
не мислел за болката и за себе си, а работел за 
да освободи колегата си. Когато ти били 
освободени, кракът на първия бил дотолкова 
изгорен, че трябвало да бъде ампутиран.   

Пр.През изминалите три дни имахме 
възможността да бъдем участници в една 
конференция на Баптисткия съюз в Трявна. 
Конференцията беше на тема 
„Благовестването”, като мислихме и 
дискутирахме върху това, защо нашите църкви 
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не са по-успешни в сферата на благовестието 
днес. Мислихме и дискутирахме. Когато 
разсъждавах по темата, Бог насочи вниманието 
ми към един текст , който ме впечатли: 
Maт.11:19  Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: 

Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на 
грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.  

Хората определиха Исус, като Приятел на 
бирниците и грешниците. И Бог ми говори много 
силно, чрез този стих, като ми каза: 

Искам моята Църква, да прилича на Мен. 
Искам хората да виждат в моите последователи 
не светии, които не искат да имат нищо общо 
със погиващите в света, а да ви наричат 
„приятели на грешните”.  

Любовта е практика, не теория! Аз може 
цял ден да ви държа тук и да си говорим за 
любовта, да ви разказвам история след история 
на прекрасни, вълнуващи и разплакващи 
сърцата ви случаи на проява на дълбока, 
висока и привличаща любов, но ако ние не 
предприемем действия, тези проповеди, ще си 
останат само едни празни речи, които няма да 
променят нищо в атмосферата на тази църква. 
Затова аз искам да ви дам възможност за 
действие.  

Нашия Съюз е един от малките 
Евангелски Съюзи в България. Конференцията 
ни достигна до различни заключения. Едно от 
тях беше, че трябва да мислим за основаване 
на нови църковни общества, там където 
живеем. Това е валидно особено за големите 
градове.  



 7 

Когато аз бях студент в ВМЕИ, Бог говори 
на сърцето ми по особен начин, че във Варна 
трябва да има повече Баптистки църкви. Когато 
бях студент по богословие, Бог ми показа, че 
въпреки че това не приета практика в България, 
това е възможно и добро. Когато се върнах от 
чужбина в България, аз трябваше да изстрадам, 
това откровение от Бога, за основаване на нова 
църква. Трябваше да жертвам, за да се случи 
това макар, да беше против одобрението на 
Ръководството на нашия Съюз. Бях осъждан, 
бях наказван, бях охулен, но бях убеден, че 
това е правилния път. Така се роди нашата 
църква. Откровението обаче, което Бог ми даде, 
не беше за една нова църква във Варна. Не 
зная защо, но Бог постави числото 10 в ума ми. 
Когато дойдох във Варна, успеха се 
изчисляваше, не на 10, а на 1/10. Аз съм вече 
20 години пастир на тази църква, а резултата е 
все още 1/10. Това означава, че във Варна има 
само 2 Баптистки Църкви. Молитвата ми към 
Бога дълго е била: Боже помогни ни да положим 
основите поне на още една Баптистка църква. 
От нашата църква са излезнали хора, които са 
събрали църкви около себе си, но те не са били 
Баптистки. Аз съм убеден в правилността на 
Баптистката мисия в България и затова бих се 
радвал, само ако от нас излязат и се основат 
нови Баптистки църкви във Варна.  

И така, каква е практиката за която ви 
говоря? Тя е че в следващата година, искам да 
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ви придизвикам, да мислим и действаме в 
следните посоки: 

1- Да започнем пост и молитва за 
водителство от Духа с цел успешно 
основаване на нова(и) Баптистка(и) 
Църква(и) в нашия град до 2020г. Не 
искам да конкретизирам теми свързани 
с действия, защото ако нямаме 
водителство от Духа, действията може 
да не са правилни. Затова, искам да 
наблегнем на търсене на това 
водителство от Святия Дух. Всеки ден 
искам да има хора които да постят и да 
се молят с молитвата: Боже дай ни  
Духът Си в пълнота и мъдрост, за да 
ни води в дейстие! 

2- Да работим усърдно и с конструктивни 
предложения и действия да помогнем 
нашата църква, да стане магнетична за 
хората в света. Това означава да спрем 
да мислим толкова за себе си, за 
нашето малко общество, и да започнем 
да се питаме все повече: Как това 
място да привлече, хора от града?: 

 Концертите са вече един начин 

 „Клуб Майки и деца” е другия начин 

 Културни събития и разяснителни 
лекции върху Православните 
празници 

 Посрещане и обгрижване на 
новодошли в църква, така че всеки 
нов да види любов в действие 
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 Раздаване на литература пред входа 
на църквата в неделен ден(склада ни 
е пълен с духовна литература, която 
събира влага и няма кой да я 
раздаде  

 Воденето на души към покаяние да 
стане приоритет на всеки вярващ. 
Това означава, ако има търсеща 
спасение душа, не да я пращате при 
мен, а да се надпреварвате, кой да я 
доведе при Христос. Да не намирате 
спокойствие, докато не сте убедени, 
че новодошлите са приели Христос.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Сега вече съм сигурен, че ставам 

неудобния пастир, който иска да 

работим за Царството, а не само да 

слушаме за Царството! Може на много 

от вас, такова Християнство да не ви 

допада, но Християнин, не означава 

само човек, ходещ на църква в неделя 

сутрин. Християнин означава: 

 –новороден от Духа, 

- Кръстен във вода   

- израстващ в познаване на Христос 

- водещ други при Христос  

- човек  
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Магнетична любов! Тя привлича, 

хората и отблъсква греха! 

Молитва: Боже, дай ни магнетичната 

сила на любовта! 

 


