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1. УВОД- 

 Думи около кръста. Въпреки заплахата 

надвиснала над Европа, Америка, Индия и 
други части на света, ние се приближаваме 
към едно събитие което Християнския свят 
празнува всяка година: Възкресението на 
нашия Спасител Исус Христос! Това събитие 
е извор на надежда за всеки Християнин 
повярвал и спасен чрез вяра в жертвата и 
възкресението на Христос.  

Ти помисли ли за спасението на своята 
душа? Днес е ден на милост и благодат за 
спасение. Не знаем до кога ще продължи 
времето на благодатта, но аз вярвам, че 
днес още е благоприятно време и всеки 
който призове с вяра в Христос, Божието 
име и поиска със смирение, прошка и 
освобождение, може да го има. Смири се ти 
който слушаш тези думи и реагирай на 
Христовата покана:  
(СЛ 2)Елате при Мене, всички които сте 
отрудени и обременени, и Аз ще ви 
успокоя!-Мат.11:28 

Днес отново ще мислим за думите идващи 
от устата на Христос, непосредствено преди 
да бъде разпънат на дървения кръст.  

Миналите недели чухме, как Исус казва за 
Мария (сестрата на Лазар и Марта)  
(СЛ 3) -Оставете я!  

Оставете нея и всеки който би искал да 
дойде при нозете на Исус и както Мария там 

- да изплаче болката си 
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-да приема мъдрост и поука за вечните 
неща 

-да се покланя и прославя Спасителя на 
безсмъртната си душа. 

Чухме как Исус казва на Петър: 
(СЛ 4) Ако те не умия, нямаш дял с Мене! 

Исус уми нозете на дванадесетте си 
ученици с вода, но не водата им даваше да 
имат дял с Исус, а кръвта която Той проля и 
за тях. 

Днес с Божията помощ искам да обърнем 
внимание върху едни други думи, които 
Исус казва. Срещаме ги често в 14 глава на 
Евангелист Йоан. Те са:  

(СЛ 5) Ако ме любите! 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Текста на Йоан 14 е наситен с този израз, 
„Ако ме любите“. Това ни навежда на мисълта, 
че Исус много иска учениците и ние да 
разберем, колко е важно да проверим дори и 
днес сърцата си и да видим има ли в нас любов 
към Исус. 

Повечето от тези изрази, започват с малкото 
предположение „ако“. То ни предразполага към 
съмнение. „Ако“ предполага, че има 
разнообразие, избор, алтернатива. Има „ако 
ДА“ и „ако НЕ“. В този случай, Исус иска да 
каже, че ние имаме избор 

-да Го обичаме 
Или 
-да НЕ Го обичаме 
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Внимавайте: Да не обичаш Исус, не означава 
да мразиш.  

Пр. Ти отиваш в магазина и си купуваш нещо. 
Минаваш през касата и се усмихваш на 
каниер/ка. Това означава ли, че обичаш? Не ! 
Може да уважаваш, човека. Може да нямаш 
лоши чувства към него! Може дори да го 
познаваш добре, ако често пазаруваш от този 
магазин. Въпроса е: Обичаш ли касиера? И 
отговора е НЕ, не мога да кажа, че го/я обичам. 

Исус не иска уважение, не иска респект, не 
иска да проявим интерес към Него. Ако ти 
знаеш за Исус, Той ще очаква след време ти да 
изпълниш сърцето си с любов към Него и  в 
тази глава Той пояснява как Той разбира 
любовта. За да я обясни Исус я обвързва с 
няколко неща. Нека ги разгледаме: 
(СЛ 6)  

1) Любов обвързана със Заповедите 

на Исус 
Йоан 14:15  Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.  

Не, не става въпрос за спасение чрез 
дела, а за делата на спасените. Много мислят и 
си вярват, че Християнството е набор от 
правила, заповеди или ритуали, които онзи 
който е Християнин, трябва да спазва. Как да 
илюстрираме онова за което говорим? 
(СЛ 7) Пр. Представете си едно 4-5 годишно 
дете. Детето обича и иска да бъде обичано. 
Исус ни казва: Ако не се обърнете като 
дечицата, никак няма да влезнете в 
небесното царство- Матей 18:3  
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Родителя създава правила в къщи. 
Майката изисква от детето да става от леглото. 
Да си мие зъбите. Да се облича. Да почиства 
играчките в стаята си. Да се храни прилично и 
т.н. 

Майката обича детето да и казва, че я 
обича и това е най-сладкото нещо, което една 
майка иска да чуе, но тя очаква и изисква 
детето да изпълнява заповедите/правилата 
които тя е поставила за него. Тя очаква и се 
радва, когато детето с готовност върши онова 
което тя му казва да извърши. За нея това е 
признака, че и детето я обича.  

По същия начин и Исус очаква от нас 
онова което ни е дал като правила в този живот, 
ние да се стараем да ги изпълняваме, както и 
ако Той ни предизвика да правим нещо, за него, 
да го направим.  

Нека бъдем внимателни! Живеем в труден 
момент. Исус иска от нас да показваме любов 
един към друг. Любовта най-ярко се 
демонстрира чрез дела. 

Аз се гордея със сестри като с.Бана, която 
без страх от болестта ходи и помага на една 
друга самотна жена-с.Веска Кондова и въпреки 
трудните условия, тя не я е изоставила. Това е 
да обичаш Исус на дело. 

Предполагам в това време, работата на 
Студентски живот и Български Християнски 
Студентски съюз продължават да имат своите 

изучавания и мероприятия, макар в трудни 
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условия- това насърчава хората. Това е да 
обичаш Исус на дело.  
(СЛ 8) Сегашното бедствие е добра възможност 
да премерим любовта си към Христос. Любовта 
ни към Христос, днес може да се измери само с 
действия. Да помисля, не само за себе си и 
своите, а кой може да има нужда от мен.  

Ако разбираш от компютри, може да 
отидеш и да помогнеш на някой да се свърже и 
да може да гледа нашите служби от къщи. 
Направи го разумно и дисциплинирано. Огледай 
се и потърсете. Помолете се за мъдрост. Тези 
дни, докато другите треперят, ние можем да 
осъществим полезни неща: 

Духовно партньорство! Молитви по 
телефона. Молитва и общуване, насърчаване, 
застъпване  и подкрепа. Четене на Словото! 
Може да сме изолирани, но не трябва да има 
самотни между нас.  Обадете се и потърсете 
заедно с други вярващи да си определите ден 
за пост и молитва. 

Материална взаимопомощ- ако аз имам 
финансов излишък, а брат ми няма храна на 
масата, нали сега е време да разделя хляба си 
с него! Нали това ще е именно проява на 
Християнство в действие. Това е любовта за 
която Исус говори. Ние Го чуваме да казва! 
Слушайте внимателно думите Му, защото един 
ден ще ги чуем от Неговата уста. Кой знае, 
денят може и да е близо: 

(СЛ 9) Maтей 25:31  А когато дойде Човешкият Син в 
славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне 
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на славния Си престол.  25:32  И ще се съберат пред Него 
всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както 
овчарят отлъчва овцете от козите;  25:33  и ще постави овцете 
от дясната Си страна, а козите от лявата.  25:34  Тогава Царят 
ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие 
благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено 
за вас от създанието на света.   

(СЛ 10) 25:35  Защото огладнях и Ме нахранихте; 
ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме 
прибрахте;  25:36  гол бях и Ме облякохте; болен бях 
и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.  

(СЛ 11)  25:37  Тогава праведните в отговор ще му кажат: 
Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или 
жаден, и Те напоихме?  25:38  И кога Те видяхме странник, и 
Те прибрахме, или гол и Те облякохме?  25:39  И кога Те 
видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?  25:40  А 
Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте 
направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на 
Мене сте го направили.  

Да пазиш заповеди не е винаги лесно или 
приятно. Затова вижте какво обещава Исус, на 
онези които все пак искат да обичат Исус, но 
изпитват трудности. В следващите стихове, ние 
четем, че Христос, изпраща Духът Си-
Утешителя, за да ни бъде помощник. В битката 
между духа и плътта, без помощта на Святия 
Дух, ние често ще губим. Затова Исус ни 
осигурява победа, като ни дава Утешителя: 
(СЛ 12)  Йоан 14:15  Ако Ме любите, ще пазите Моите 

заповеди.  14:16  И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви 
даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.  14:17  
Духът на истината, когото светът не може да приеме, 
защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, 
защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.  14:18  
Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.  …  14:21  
Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а 
който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го 
възлюбя, и ще явя Себе Си нему.  



 8 

Чухте ли, „ще явя Себе Си на него!  
Исусе Христе, явявай ми се всеки ден! 

Откривай ми сърцето Си, за да виждам с 
Твоите очи и чувам с Твоите уши! 

Да пазиш заповедите на Христос, 
означава да изработваш Христоподобие в себе 
си. Как? От любов и със съдействието на 
Святия Дух, който всеки от нас трябва да 
опознава повече и повече в живота си. Какво 
означава Христоподобие ли? Това означава от 
любов да искаш да приличаш повече и повече 
на Христос, или да си задаваш винаги въпроса: 
Как би постъпил Христос?  

Един изключително актуален въпрос за 
време като сегашното.  

Спомняте си как Исус три пъти попита 
Петър „любиш ли Ме?“ в Йоана 21 глава. Така и 
тук Исус три пъти поставя това условие: Ако Ме 
любите!   

Внимание! Любовта на вярващия към Исус 
е изключителен фактор за това което ще се 
случва в живота на вярващия! Любовта 
изгражда нашето отношение към Бога. Тя 
павира пътя по който ние вървим към небето. 
Тя го прави гладък или неравен. 

И когато ние работим върху любовта си 
към Христос, чрез съблюдаване на Неговите 
заповеди, … идва следващия момент за нас.  
(СЛ 13) 

2) Любов обвързана с Учението на 

Исус 
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Йоан 14:23  Исус в отговор му рече: Ако Ме люби 
някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, 
и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у 
него. 

Втория момент в любовта ни към Исус е 
обвързан с това което Троицата извършва в 
нас, когато ние обичаме Христос.  

Тук няма да говоря много. Темата е твърде 
обширна и не може да се покрие в една 
проповед. Искам да насърча всеки от нас, да 
работим върху първата част за която 
говорихме. Обучаваме ли душите си в това да 
пазим Христовите заповеди, тогава няма да ни 
е трудно да пазим, „Христовото учение“ за което 
23 стих говори. Христовото учение е нещо по-
широкообхватно от Христовите заповеди. 
Христовите заповеди са постоянни, а 
Христовото учение може да расте и да се 
умножава(Деяния 12:24). Нещо, като формулите 
и математиката. Нещо като буквите и поезията. 
Нещо като боите и картините. Нещо като нотите 
и музиката.  

Да познаваш и практикуваш Христовото 
учение е мъдрост, сила, чудеса и непрекъсващо 
спасение на души. То е комплекс/хармония 
между любов към Христос и сила от Отца. 
(СЛ 14)  „и Ние ще дойдем при него и ще направим 
обиталище у него.“ 

Да практикуваш учението на Исус, 
предизвиква реакцията на Бога спрямо нашата 
любов. Когато изпълнявам заповедите на Исус, 
аз работя за Бога. Когато пазим учението на 
Христос, тогава Божеството идва за да бъде у 
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нас. Бих казал това е идеала за Християнско 
единство с Бога.  

 И сега идваме до: 
 

(СЛ 15) 

3) Любов обвързана с Радостта за 

Исус 
Йоан 14:28  Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще 
дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за 
гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене. 
Исус когато видя учениците си за първи път 

след възкресението ги поздрави с думите: 
Мир вам! 
Оглеждаме се и какво да видим: 
-миналото е пълно с грижи за бъдещето и 

борба с вината на греховете 
-настоящето е нестабилно и необещаващо 
-бъдещето носи тревоги и несигурност-тунел 

без светлина. 
Каква радост? Ще попиташ ти! 
Една поговорка казва: 
Радостта е продукт на послушанието! 
Мъдростта на живота идва от изводите които 

можем да направим за себе си и за живота. 
Затова нека видим от къде не идва радост: 
(СЛ 16) 1-Неверието не носи радост- Един от 
големите атеисти Волтер, пише: „Желая никога 
да не се бях раждал!“ 

Тези дни видях как Американски сенатор се 
моли със сълзи пред Бога за прошка за 
греховете на нацията си. 
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Тези дни с радост видях Премиера Борисов 
да се кръсти и да се разграничава от атеистите.  

Неверието не носи радост! 
2-Удоволствията не носят радост- Барон 

Джордж Байрън е известен със разгулния си 
живот. Човек отдаден на екстравагантност, 
много любовни връзки, кръвосмешение и 
хомосексуалност и така до края на живота си. 
Той пише: Позната ми е само скръбта. 

3-Парите не носят радост. Американския 
милионер Джей Гоулд преди да умре казва: 
Имам чувството, че съм най-жалкия човек на 
земята.  

4- Известност и власт- Лорд Биконсфилд е 
евреин възпитан и отраснал във 
Великобритания. Политик и писател на които 
властта и известността не липсват. Той пише: 
Младостта е грешка, зрелостта е борба, 
старостта-разкаяние. 

5- Да продължавам ли? Александър 
Македонски, който не намира радост и във 
военните завоевания и накрая плаче в 
палатката си, че няма кого повече да завоюва.  

 
Истинската радост  е в Христос.  

думите на ап.Петър, са уникални: 
(СЛ 17) 1Пeт. 1:3  Благословен да бъде Бог и Отец на 

нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си 
милост ни възроди за жива надежда чрез въскресението 
на Исуса Христа от мъртвите.  1:4  за наследство нетленно, 
неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата 
за вас,  1:5  които с божията сила сте вардени чрез вяра за 
спасение, готово да се открие в последно време.   
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(СЛ 18) 1Пeт. 1:6  В което блаженство се радвате, ако и за 
малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни 
изпитни,  1:7  С цел: изпитването на вашата вяра, като е 
по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва 
чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се 
яви Исус Христос;  1:8  Когото любите без да сте Го 
видели, в Когото вярвате, без сега да го виждате, радвате 
се с неизказана и преславна радост,  1:9  като 
получавате следствието на вярата си, спасението 
душите си.  

Каквото и да става на тази земя, ние 
вярващите знаем едно: Най-хубавото за нас 
тепърва предстои! 

Исус два пъти в тази глава повтаря: 
„Да не се смущава сърцето ви!“14:1 , а 
втория път добавя: 
„Да не се смущава сърцето ви, нито да се 
бои!“ 
Ако в сърцето ти има любов към Христос, 
може сега да е тежко. Може утре да стане 
още по-тежко. Молим се и вярваме, че няма 
да стане нетърпимо. Истината е една. 
Обичаш ли Исус, тогава и Исус те обича, 
тогава и Отец те обича. Няма нищо по добро 
от това! И това е достатъчно за да ни дава 
радост и мир: 

(СЛ 18) Йоан 14:27  Мир ви оставям; Моя мир ви давам; 
Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава 
сърцето ви, нито да се бои.  

И пак 
Йоан 15:11  Това ви говорих, за да бъде Моята радост във 

вас, и вашата радост да стане пълна.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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 Ако днес сърцето ти е натежало от мисли 
за болести, страхове, несигурност, 
притеснения, безпокойства, аз искам да те 
насърча чрез думите на една стара песен: 

 
(СЛ 19) В бурите житейски щом попаднеш ти 

Пътя ти кога покриват облаци 
Спомняй всичко що Господ ти е дарил, 
И ще видиш колко благ към теб е бил  
И припева казва: 

Милостите Божии припомни 
Всички поотделно повтори 
Припомни си що е теб сторил 
И ще видиш колко благ към теб е бил 
 

(СЛ 20) Тежка скръб ли твоята душа гнети 
Или земна грижа нявга те смути 
Милостите Божии спомняй си тогаз  
И ще Го възхвалиш ти в онзи час. 
 

(СЛ 21) Ако Ме любите!  
Обичта ни към Исус се изпитва тези дни. 

Дали ще останем верни в изпълнението на 
заповедите Му? Дали ще ги свържем с 
учението Му, за да зазвучи ораторията на 
нашия Християнски живот. Дали ще се 
радваме в надеждата за предстоящото вечно 
спасение от пандемията на вируса на греха. 
Вируса от който не можеш да бъдеш изцелен 
с медикаменти, а със вяра в живота и 
жертвата на Исус Христос дошъл за да ни 
осигури път към Бог, небето и Вечността. 
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Слава да е на Неговото име. Нека да Го 
обичаме. 

Пр. Млад мисионер работи в едно племе. 
Веднъж отива при вожда и го помолва някой 
да го води през джунглата до съседно 
племе. Договарят се и сутринта един млад 
човек го повежда. По пътя мисионера е 
смутен, защото пътя става труден и 
изглежда твърде неотъпкан. Той спира 
водача си, който върви отпред и с дългия си 
нож сече стърчащите клони:  

Ти сигурен ли си, че това е пътя?-пита 
мисионера 

Туземеца казал: 
-Бели човече! Виждаш ли този нож! 

Виждаш ли тези рани по тялото ми? С 
този нож аз прокарах този път, защото аз 
идвам от това племе. Тези рани получих, 
докато проправях пътя за теб. Питаш ме 
дали зная пътя? Преди аз да дойда, нямаше 
път. Аз съм твоя път! 
 Йоан 14:4  И вие знаете къде отивам и пътя знаете.  

 
 


