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1. УВОД- 

Кои са Десетте Божии заповеди?  
Пр. Добре е да ги знаем. Може някой да 

ни запита дали ги знаем и може да се 
изложим като хора, които четем Библията. 
Поне е добре да знаем, къде могат да се 
прочетат в Библията. И така ето ви нещо 
което да сложите в умствения ви архив и то 
да стои там: 

Десетте Божии заповеди могат да се 
намерят на две места в Стария Завет: 
(СЛ 2) 

Изход 20:1-17 
Второзаконие 5:6-21 
Един ден дойде един човек. Представи 

се че е от Адвентната църква и направо ме 
запита: Какво гласи четвъртата заповед?  От 
тогава до днес няма да забравя, че 
Четвъртата заповед нарежда да се пази 
Съботния Ден! 

 Един опит за запомняне на Декалога! 
(СЛ 3) 

Заповед 1- Да нямаш други богове освен 
Мен!- (Показалец нагоре) 

СЛ 4) 
Заповед 2- Да не си правиш кумир/идол!- 

(показалец и кутре стърчащи като рога) 
СЛ 5) 
Заповед 3- Не изговаряй Името на Бога 

напразно- (три пръста през устата) 
СЛ 6) 
Заповед 4- Пази Сабат-Божия ден! 
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Един ден дойде един човек. Представи 
се че е от Адвентната църква и направо ме 
запита: Какво гласи четвъртата заповед?  От 
тогава до днес няма да забравя, че 
Четвъртата заповед нарежда да се пази 
Съботния Ден! 

СЛ 7) 
Заповед 5- Почитай родителите! 
СЛ 8) 
Заповед 6- Не убивай! 
Исус добави тази заповед, като каза, че 

не трябва да убиваме нито физически, нито 
психически(с думи). 

СЛ 9) 
Заповед 7- Не прелюбодействай!- и 

отново, Исус допълва, че прелюбодейството 
може да е изневяра както физическа, така и в 
ума. 

СЛ 10) 
Заповед 8- Не кради! 
СЛ 11) 
Заповед 9- Не лъжесвидетелствай! 
СЛ 12) 
Заповед 10- Не пожелавай! 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Исус разяснява заповедите! Той знае, че те 
са трудни , дори невъзможни да бъдат 
безпогрешно изпълнявани. Особено с 
уточненията, които сам Той направи в 
Проповедта на Планината(Мат.5-7). Затова Го 
чуваме да дава още една заповед, която е и 
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ключа към изпълняването на целия Закон. И 
ние имаме тази заповед като мото за църквата 
ни в началото на годината. Интересно е, че 
Исус казва в Йоан ….. (коя глава и кой стих?) 
СЛ 13) 
Йоан 15:12  Това е Моята заповед, да се любите един друг, 

както Аз ви възлюбих.  

Този стих ни насочва доста конкретно, към 
каква любов трябва да се насочваме-  

„както Аз ви възлюбих!” 
За да можем да използваме ключа, ние 

трябва първо да го изучим, да го разгледаме от 
различни страни и да го разберем добре. 
Затова в една серия от проповеди искам да се 
запознаем с любовта,такава каквато Исус я 
демонстрира. Защо би ни ползвало да знаем 
каква е Христовата любов? Защото познавайки 
Неговата любов, ние ще познаваме любовта на 
Отец. Ще разберем, че няма разлика между 
изразите: 

Бог е любов! и Исус те обича! 

Ап.Павел се обръща към Ефесяните и им 
казва: 
(СЛ 14) 
Eфес. 3:16  да ви даде според богатствата на Своята слава, 

крепко да се утвърдите вътре в самите себе си чрез 
Неговия Дух, 3:17 и Христос да се всели в сърцата ви чрез 
вярата, та вкоренени в любовта 3:18  и върху нейната 
основа, заедно с всички вярващи, да проумеете 
ширината,  дължината, дълбочината и 
височината 3:19 въобще да узнаете любовта на Христос, 
която превъзхожда знанието, за да се изпълвате с 
всичката Божия пълнота.(ББД) 
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Виждате ли, че любовта не праволинейна 
величина. Не е стрела, която пробожда 
сърцето! Тя има различни измерения.  
(СЛ 15) 

Ние от геометрията познаваме три 
измерения.Дължина, височина и ширина.  
(СЛ 16) 

Павел дава четири измерения на 
Христовата любов. Моето желание да 
помислим върху измеренията на тази велика 
любов, като ние ще ги назовем по име и 
първото измерение е: 

Христовата любов е доказвана любов! 
Римл. 5:8  Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, 

че,когато бяхме още грешници, Христос умря за 
нас.  

В други преводи думата „препоръчва” се 
превежда като „доказва” 
Римл. 5:8  Но Бог доказва Своята към нас любов в това, 

че,когато бяхме още грешници, Христос умря за 
нас. (ББД) 

 Римл. 5:8  Но Бог показва Своята към нас любов в това, 
че,когато бяхме още грешници, Христос умря за 
нас. (Цариградски -1874) 

Превода  на тази дума може да бъде още: 
-приближава за да бъде разпознат 
-очертава границите/измеренията , 

демонстрира 
Какво иска да ни каже Ап.Павел в този текст? 

1- Христовата любов  е  любов която не чака 
да чувства, а действа? Какво означава 
това? 

Когато ние сме изправени пред дилемата да 
покажем любов или не, ние първо се питаме, 



 6 

дали обичаме този човек или не и тогава 
действаме водени от чувствата си. Това е 
нормалната човешка реакция: 
1) Когато си в колата и някой ти отнеме 

предимството , ти не мислиш, че трябва 
да обичаш този човек, а гнева ти се излива 
и може лесно да замъгли умът ти. На дай 
си Боже, някой да удари новата ти кола, 
без ти да си виновен.  

АНЕ. Малко дете се качва в колата, като 
вместо татко, този път шофира майка му. 
След известно време седящи двамата в 
колата, детето се обръща към майка си и 
пита: Мамо, когато караш ти , няма ли идиоти 
и смотаняци? 
2) Когато съседите ти вместо да спят и пазят 

тишина нощем, пируват и очакват ти да им 
съчувстваш и да ги разбираш, нищо че е 3 
часа сутринта и ти не си мигнал. Нищо че  
са решили, че точно в тази част на нощта, 
ти изобщо не искаш да спиш и се радваш, 
че те ти помагат да будуваш. 

Примерите могат да бъдат много и ние се 
сблъскваме с гнева си, защото неприятни за 
нас хора, вършат безумни глупости 
ПР. Представете си, че пред входа на блока 
имате пътека, но тя не е нито асфалтирана, 
нито с плочки, а е пръст, която всеки път 
когато вали се разкалва и хората с мръсни 
обувки цапат входа. Вие сте решили да 
оправите тази мизерия и купувате цимент, 
пясък, чакъл и забърквате бетон. Слагате 
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летви и очертавате пътеката, а след това я 
заливате и заглаждате. Тъкмо сте измили 
кофите и инструментите, когато чувате 
детски глъч от входа. Излизате и какво да 
видите: двама юнаци приятели на 4-5 
годишния ви син, смело газят в пресния 
бетон и се надпреварват, кой да остави по-
ясен отпечатък. Сина ви стои отстрани и 
прави някакви безполезни усилия да ги спре, 
защото усеща, че това което правят, не е 
правилно. Как бихте постъпили?  

Вие не изпитвате любов към тези 
разглезени деца, но вашето действие, ще 
покаже, какво имате в сърцето си: 

 Ако ги накажете веднага, те няма 
никога да си помислят, че имате 
изобщо някаква любов към тях. 

 Ако ги им се скарате и сериозно и 
строго ги предупредите, че ще ги 
накажете, че правят това безобразие, 
те пак не биха допуснали, че ги 
обичате 

 Ако обаче накажете сина си за 
извършената беля, и те видят това, 
тогава може да допуснат, че сте 
ядосан, но изпитвате съжаление и 
любов към тях. Ако сина ви 
мълчаливо претъпи болката, тогава те 
би трябвало да разберат, че и той ги 
обича.  

Човеците живеят в грях! Бог не одобрява 
техните дела и живот. Но те още преди да са 
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осъзнали поведението и вината си пред Бога, 
преди да са поискали прошка или дори преди да 
са осъзнали, че има Бог, Той вече действа в 
любов към тях, като жертва Сина си за техните 
грехове, а Сина от Своя страна демонстрира 
тази любов на Бога, като доброволно и без 
съпротива отива на краста. С това Сина 
демонстрира, че Бог е настроен с любов, към 
хората, и че Сина споделя тази Божия любов. С 
това, че Отец праща Сина, а Сина изпълнява 
волята на Отец, се показва на нас хората, че 
любовта на Бог е водеща и независима от 
степента на нашето грехопадение.  Тази любов 
е доброволния  избор на Бога към нас. Ние не 
сме го заслужили! Ние не сме направили нищо, 
за да привлечем Божията любов към нас! 

 
 Да обичаш преди да чувстваш, че обичаш. 

Това е нещо неспецифично за нас хората. То 
означава, че онзи който го прави е напълно под 
контрола на своята воля или е напълно 
послушен на нечия воля. Точно това откриваме 
при Бог: 

-Отец обича хората, защото така е избрал 
и това е волята Му 

-Сина обича хората, защото знае волята 
на Отец и е напълно и безрезервно „послушен 
до смърт, даже смърт на кръст”(Филип.2:8)  

 
Време е да направим нашите изводи: 
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Какво означава тази Божия любов 
отправена към нас, още преди да я разбираме, 
желаем, познаваме? 

Мисля, че тук трябва да разберем, нещо 
което ще ни накара да мислим различно от 
обикновените човеци и да действаме различно 
от това как всички други действат. Бог очаква от 
нас вярващите да проумеем една тайна:  

Любовта в нас, трябва да стане както 
Христовата любов. Любов която не реагира на 
симпатии(по интелект, интереси, възраст и 
т.н.), на лични взаимоотношения(обич поради 
приятелство или роднински връзки), на 
признателност(обичам защото съм получил от 
него …).  Любов която даряваш, поради това че 
си послушен на Божията заповед! 

Разбираме ли? Ние трябва да 
възпитаваме/обучаваме сърцата си в любов!, 
Те не могат да обичат всички. Аз не мога да 
обичам всички, ако Бог не ми даде такава 
възможност! Но, ако искам да го направя заради 
Исус и тогава Святия Дух ще направи това да 
може да се случи в сърцето ми.  

Когато изпълняваш заповед, ти го правиш 
или без желание, защото се страхуваш от Онзи 
Който ти е заповядал или с желание, заради 
респекта към Този Който ти е заповядал. Бих 
казал, че има дори трети (благоприятен) 
вариант, да обичаш и това да е съвсем 
естествено за теб, защото вече приличаш на 
Онзи Който ти е заповядал.   
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Мисля че трябва всеки от нас да 

тръгнем от разбирането, че любовта е 

наш дълг и е действие по заповед! 

Изпълнението на заповед изисква 

усилия! 

Аз трябва да обичам хората, без значение 
какви са, какво са ми направили, как ме гледат, 
какво искат от мен, какво са ми казали, как 
третират мен или близките ми! И това е, защото 
Исус не каза: 

Предпочитам да се обичате, както Аз ви 
възлюбих! 

Не каза: 
Би било добре, ако се обичате, както Аз 

ви възлюбих! 
Не каза: 
Постарайте се да се обичате, както аз 

ви възлюбих! 
Той каза: 

Заповядвам ви нова заповед, да се 

любите един друг, както Аз ви 

възлюбих! 

Някой ще каже: Да, но Исус каза това за 
хората в църква! 

Точно така! Ако ние успеем, да се 
обичаме в църквата, така както Той очаква 
от нас, това ще е една първа голяма крачка в 
познаването на Бога и любовта. Исус е 
основал Църквата, именно за да можем в 
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нея да започнем, и да тренираме и да се 
научим да обичаме, за да можем след това 
да продължим напред и навън. 

Затова ако Бог ти праща някой в църква, 
който ти е противен, който не ти харесва, 
който не понасяш, но е твой брат или сестра 
в Господа, знай че това не е за да ти 
досажда, а е за да се научиш да не се 
подчиняваш на чувствата си, а да започнеш 
за изпълняваш заповед! Да започнеш да 
обичаш, тези които не искаш, но трябва да 
обичаш. Защо? За да приличаш на Исус! 

Огледай се! Може до теб да е седнал 
някой, когото не искаш и не можеш да 
обичаш. Може, този когото не можеш да 
понасяш, да е застанал пред теб на амвона. 
Помни едно от измеренията на любовта е да 
обичаш онези които не са заслужили с нищо 
твоята любов. Започни да ги обичаш, това е 
заповед. Когато се подчиниш, Бог няма да 
остави работата с теб и в теб, недовършена! 
Той първо ще ти помогне, да успееш! След 
това ще ти даде от Духа Си, за да 
преодолееш съпротивата на Егото ти. След 
това ще те направи да обичаш без 
напрежение и усилия, т.е. да надделееш над 
гнева си. И след това ще ти даде да можеш 
да обичаш дори онези които не са твои 
братя и сестри. Тогава си постигнал духовна 
висота.  

Помни, може да съм пастир, 
проповедник, дякон, учител , християнин 
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който много хора в църква уважават, но ако 
не мога да обичам дори един от братята или 
сестрите , аз съм без съдържание в очите на 
Бога. В същото време, някой когото аз дори 
не забелязвам поради висотата си, но който 
може да обича, стои в очите на Бога, много 
по-високо от мен. Той/тя изпълнява закона 
много по-успешно от мен и събира награда в 
небето, много по-голяма от моята.  

Ако искам да докажа любовта си, така 
както направи Бог за нас, аз трябва да спра 
да селекционирам кого да обичам и кого да 
отхвърлям. Аз трябва да спра да избирам 
кръг от хора, които да се ползват от моята 
любов.  

Боже на любовта, научи ме да обичам 
без резерви, всеки който е Твое дете. Дай ми 
онова сърце което има Исус! 

Пр. Мисионер вървял по улиците на 
китайско село. На една улица видял че деца 
играят на нещо като футбол. Някои от тях 
тичайки след скъсаната топка, носели на 
гърба си малки деца. Не можейки да си 
обясни как тези деца могат да играят, той 
спрял едно от тях и го попитал: Защо не 
свалиш този товар от гърба си за да 
можеш да тичаш по-лесно? 

Малчугана отвърнал без да се замисли: 
Това не е товар, това е моят брат! 

Прибирайки се у дома, мисионера казал: 
Днес едно дете ме научи какво означава 

смисъла на думите: 
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(СЛ 17) 
Гал. 6:2  Един другиму теготите си носете, и така 

изпълнявайте Христовия закон.  

И сега когато службата свърши, вместо да се 
спуснеш към онези които са ти приятни, 
интересни, забавни, огледай се и се 
опитай да откриеш, някой с когото до сега 
не си общувал. Не си го удостоявал с 
вниманието си.  Намери такъв човек и го 
поздрави. Разговори се с него/нея и 
разбери повече за живота му, 
семейството му, грижите му. Научи името 
му и му кажи, че като се върнеш в къщи, 
ще се молиш за него/нея! Стопли сърцето 
му! Чак тогава отиди при онези към които 
твоята любов е щедра и с които ти е 
много приятно.  

Практично: В нашата църква имаме нужда от 
такава група от хора със служение на 
любовта. Да чувстват, че имат любов, 
която да раздадат на хора нуждаещи се от 
такава. Дошли за първи или втори път на 
църква, с надежда да бъдат забелязани и 
някой да им се усмихне, да ги поздрави, 
да им каже нещо добро, насърчително и 
да ги въведе в атмосферата на църквата. 
Търсят се хора, които да имат Христовата 
доказваща се в 
предварителни/незаслужени действия 
любов! Има ли доброволци? За да 
покажеш любов към новите, трябва да 
можеш да обичаш старите! Ако имате 
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такава дарба, обадете се на мен или на 
Влади! 


