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1. УВОД- 
Един свещеник бил поставен да служи в 

нова енория. Хората от енорията се водили 
като добре обучени в Словото и във Вярата. 
Преди да се появи на амвона свещеника решил 
да поизучи хората си и затова дните преди 
неделята излязъл по улиците на енорията за да 
се срещне с хората. Облякъл се като обикновен 
човек и се разхождал, като разговарял с всеки 
който срещнел. Така стигнал до пазарчето. Там 
от дума на дума той разбрал, че една от 
продавачките се води като най-начетена по 
духовните въпроси. Свещеника отишъл при нея 
и започнал да и задава въпроси, за вярата, за 
бизнеса. Споменал също че вяра и бизнес 
трябва да вървят заедно. 

Тя по едно време се отегчила малко и 
троснато попитала странника: Господине знаете 
ли колко са Божите заповеди? 

Свещеника се замислил за момент и 
отговорил: 

Единадесет госпожо!  
Жената с презрителна усмивка му казала: 
Вървете си господине и като научите колко 

са Божите заповеди, тогава елате! 
Можете да си представите нейната 

изненада, когато следващата неделя в църква 
на амвона тя видяла познато лице и чула 
проповед на тема: Единадесетата заповед! 

Текста на тази заповед идва от устата и 
сърцето на Спасителя, седящ в Горницата, 
бидейки само на една ръка разстояние от 
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предателя си Юда и само часове преди да 
започнат страданията и смъртта Му. Той с 
вълнение в сърецото казва: 

Joh 13:34  Нова заповед ви давам, да се 

любите един другиго; както Аз ви 

възлюбих, така и вие да се любите един 

другиго. 13:35  По това ще познаят всички, че 
сте Мои ученици, ако имате любов помежду 
си.  

Не можем да завършим Десетте Божий 
заповеди и да не чуем тези думи на Исус 
идващи до всички нас от Горницата.  

Може би след като слушахте тази поредица 
от проповеди вие си мислите, че тези Заповеди 
не са никак лесни. И сте абсолютно прави. Те не 
са изобщо лесни. Особено след като Исус даде 
такова едно тълкуване на заповедите, че 
нарушаването им не започва тогава когато ние 
извършим на дело престъплението. Греха вече 
действа в нас щом само си помислим или си 
представим.  

Исус не можеше да си отиде от тази земя 
без да остави ключ към успешното справяне с 
Декалога. И Той го направи като прибави още 
една заповед –Единадесетата. Заповедта на 
Любовта. Бих казал – Ключа към Декалога 
изпълнен. 

Чуйте как отговаря Исус на въпроса на един 
заядлив законник: 

Maтея 22:36  Учителю, коя е голямата 
заповед в закона?  22:37  А Той му рече: “Да 
възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си 
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сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. 
22:38  Това е голямата и първа заповед. 22:39  
А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш 
ближния си, както себе си”. 22:40  На тия две 
заповеди стоят целият закон и пророците.  

От една страна такава заповед няма, но 
Исус даде ключа към лесното изпълнение на 
Закона. 

Знаете ли че първите четири заповеди от 
Декалога се отнасят до личността на Бога: 

Първа заповед-Да нямаш други богове- 
става дума за нашето отношение към 
идентичността /уникалността на Бога. Бог е 
несравним и няма друг освен Него 

Втора заповед- Да не си правиш кумир- 
отнася се до Образа на Бога. Бог не трябва да 
се изобразява и човек няма право да се кланя 
на изображения. Поклонението на човека е към 
Бога, който е дух и затова и трябва да става в 
Дух и истина.  

Трета заповед- Да не изговаряш Името на 
Бога напразно. Става въпрос за Името на 
Всемогъщия. 

Четвърта заповед- Да помниш Сабат-денят 
за Господа. Става дума за десятъка от времето 
ни, което принадлежи на Него. Всеки седми ден 
след шест работни дни.  

Първите четири заповеди се отнасят до 
нашето отношение към Бога. Те са трудни, но 
Бог във Второзаконие 6гл. 10гл. и 30 гл. дава 
ключа, а Исус го потвърждава в Матея 22:37. 
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Следващите заповеди се отнасят до 
нашето отношение към хората.  

-Почитай баща си и майка си 
-Не убивай 
-Не прелюбодействай 
-Не кради 
-Не лъжесвидетелствувай против ближния  
-Не пожелавай нищо, което принадлежи на 

ближния ти. 
Още шест заповеди отнасящи се до 

ближния, брата, родителя, човека. Не са лесни. 
Трудни са. Но Бог е дал ключа към тях в Левит 
19:18, а Исус го е потвърдил в Матея 22: 39 

И ни го казва Исус: На тези две заповеди се 
крепи закона и пророците. Ако изпълнявате тези 
две заповеди, другите няма да са ви проблем. 
Обичай Бога и хората и си изпълнил закона. 

Нека разгледаме по-обстойно тази 
последна и ключова заповед. Тя има няколко 
важни качества: 

  
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
1-Тази заповед е ЗАПОВЕД, не 
предложение 
Заповедта не гласи „Опитай, желателно е, 
или ако обичате, любете се един друг…” 

Заповедта не се дискутира, не се умува по нея. 
Тя се дава от висша инстанция и се дава да са 
се изпълнява. Исус даде тази заповед във 
момент, който не беше време за сладки 
приказки и наставнически беседи. Само часове 
преди разпятието, Исус трябваше да сумира 
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всичко казано преди и да им го даде в най-
синтезирана и запомняща се форма.  

Йоан беше най-близо в този момент до 
Исус. Можем да си го представим: Младо 
момче,  поставил главата си на рамото на Исус 
и не само чува думите, а усеща с лицето си 
вибрацийте на казаното. Ние можем да си 
представим какво впечатление са оставили тези 
думи в неговото сърце. Когато пише своето 
послание той употребява думата АГАПЕ или 
нейна производна ….(познайте колко пъти- 5 
глави са) ((51 пъти)).   

Слуховете относно живота на Ап. Йоан 
разказват, че когато остарял толкова(той 
единствен е умрял от старост), че е трябвало да 
го водят, той е пожелавал на събранията да го 
поставят отпред и тогава казвал само следните 
думи: Дечица, любете се! Питали го: Защо 
толкова настояваш да се обичаме?  

Защото- отговарял Йоан- ако се любите, 
дори и само това да правите, то е 
достатъчно. 

Любовта между нас е заповед. Заповед в 
наша услуга. Заповед за наше добро. На мен ми 
е заповядано да ви обичам и аз ви обичам. 
Може да не ме харесвате, но ви обичам. 
Виждам как някои ме поздравяват на врата без 
да ме гледат в очите. Но ви обичам. Обичам ви 
защото Исус ви обича такива каквито сте. Не 
мога на всички да дам еднакво внимание, 
защото не сте 10 човека, а повече(слава Богу), 
но всички ви обичам. Някога може да 
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охладнявам към някои. Причината е че съм чул, 
че има грях. Може и да ви се струва, че съм 
охладнял, а в действителност да не е така. 
Тогава можете да дойдете и да ме питате. 
Виждам, че колкото и както и да проповядвам, 
явно, някои са толкова свикнали с проповеди, 
че вече не чуват и не се променят. На някои го 
казвам директно, но пак не се променят. Някои 
Бог ги наказва, но все пак остават същите. 
Въпреки това ви обичам всички. И вие сте 
длъжни да ме обичате. Ако не сте доволни от 
това което правя, кажете ми го в очите. Бъдете 
директни, не ме щадете, но ме обичайте. 
Защото любовта между нас е нещо, което ние 
трябва да се насилим, да се тренираме, да се 
обучаваме в любов, за да бъдем истинска 
църква. 

Много трябва да внимаваме,”като скачаме 
за да яхнем коня, да не паднем от другата 
страна”!  Какво означава това? Когато решим да 
се обичаме, да забравим, че любовта има за 
цел да предпазва и да станем едни лицемери. 
Виждаме греха, но не го казваме на сгрешилия 
човек, а на друг. Тогава правим „мечешка 
услуга”. Вместо да коригираме брата или 
сестрата, ние ги злепоставяме пред други. Това 
става причина, и на другия любовта да 
охладнее. И тогава не само ние нарушаваме 
заповедта, а ставаме причина и други да я 
нарушават и вършим двоен грях.  
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Заповедта са дава за да бъде изпълнявана. 
Единадесетата заповед е ключова заповед. 
Това я прави да стои дори над другите.  

 
И тогава когато ние се научим да се 

обичаме, искрено, от сърце, нелицемерно, 
тогава ние ще имаме доказателство, че сме 
спасени, не само на теория, а и на практика. И 
това е второто важно качество на тази 11 
заповед: 

 
2-Тази заповед  е доказателство, че 
наистина принадлежим на  Бога 
Йоан13:35  По това ще познаят всички, че 

сте Мои ученици, ако имате любов помежду 
си.  

Лесно е да обичаш, онези към които 
чувстваш влечение-роднини, приятели, 
романтиците. Лесно е да обичаш онези от които 
имаш полза и облаги-щедрите, добрите, 
добронамерените. Не е лесно да обичаш, онези 
които не те впечатляват с нищо. Трудно е да 
обичаш сърдитите, недоволните, 
перфекционистите, неблагодарните, злите. 
Невъзможно е да обичаш враждебните, 
нахалните, коравосърдечните, заядливите, 
консуматорите. И такива хора има в църквите-
изненадани ли сте? Да има такива хора, които 
не само, че е трудно да ги обичаш, а е 
невъзможно дори.  

Но Исус ни даде пример на кръста. Пример, 
който може да се обясни само с едно нещо: 
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1Послание на Йоан 4:7  Възлюбени, да любим 
един другиго, защото любовта е от Бога; 
и всеки, който люби, роден е от Бога и 

познава Бога. 4:8  Който не люби, не е 
познал Бога; защото Бог е любов  

Чухте ли? Любовта е от Бога! Който 
люби, роден е от Бога! Който люби, познава 
Бога!  

Защо? 
Защото Бог е Любов! 
Бог има качества: дълготърпение, мъдрост, 

сила, ревност, но всички тези са производни на 
това което Бог е: БОГ Е ЛЮБОВ. 

Пр. Чувал съм за хора преминали и 
върнали се от отвъдното, които казват: че 
са навлязли в една светлина, една топлина, 
една любов. Да влезнеш в атмосфера на 
любов. Съществата в нея дишат любов. 
Живеят чрез любов.  

Ние не можем да се напънем за да 
заобичаме. Ние трябва да търсим, да искаме, 
да се молим за любов. Тя трябва да ни бъде 
дадена от Извора на Любовта- Бог.  

Бог не е любещ Бог! Той Е Любов! Любовта 
не е Негово качество, тя е Негова същност-
естеството на Бога е Любов.   

Любовта не отсъства от никое Божие 
действие. Бог и Любов са едно и също нещо. 

Пр. Веднъж, Чарлз Спържън се разхождал 
по полето и минавайки покрай една ферма 
видял, че фермера е направил 
ветропоказател на който пишело: Бог е 
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любов. Спържън попитал фермера: какво 
искаш да кажеш с това- че Божията любов е 
насочена на там на където духа вятъра ли? 
Не – отговорил фермера- искам да кажа, че 
накъдето и да духа вятъра, Бог е винаги 
любов. 

Това с любовта в нас е, както когато двама 
братя можем да ги познаем по това че си 
приличат. Те имат общи черти, те имат общи 
характеристики.  Така и хората около нас ще 
могат да ни разпознават че сме от Един Баща, 
по това, че много си приличаме в наличието на 
любов в сърцата ни  и по това, че можем да 
обичаме някого дори, когато той не заслужва 
нашата любов.  

Но за да бъдем толкова силни в любовта, 
за да можем да обичаме, така както Исус е 
обичал, ние трябва да бъдем свързани с Бог- 
със самата любов, и тогава настоятелно да 
искаме от Него, да ни даде тази любов. Тя не 
може да се появи в нас от никъде. Тя трябва да 
ни бъде дадена.  

Един църковен Епископ на име Уилям 
Мартин, е казал:  

„Любовта е един атрибут на характера-
един единствен- за който ние можем да кажем, 
„Ако Християнина има ЛЮБОВ, тогава той е 
наистина Християнин. Ако няма любов, 
тогава е без значение, какво казва или какво 
върши, липсата на любов, означава, че той не 
е последовател на Божия Агнец.  
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Затова днес ако ти чувстваш, че обичаш но 
не всички. Ако обичаш но не достатъчно. 
Обичаш но само тези които са ти приятни. 
Тогава за теб има само един път – пътя на пост 
и усърдна молитва: 

„Всемогъщи Боже, липсва ми любов! Искам 
да приличам на Исус! Моля те дай ми от 
Христовата любов в изобилие. Не ме оставяй 
да живея с горчивина, недоволство, умраза или 
гняв. Амин!”  

Третото качество, което единадесетата 
заповед притежава, е че: 

3-Тази заповед …е атрактивна за 
невярващите и погиващите и ги привлича 
към Бога. 

Йоан казва в своето Евангелие: 
 Йоан 12:32  И когато бъда Аз издигнат от 

земята, ще привлека всички при Себе Си.  
Тези думи на Исус могат да се тълкуват по 

три начина: 
-когато Исус бъде издигнат на кръста, Той с 

жертвената си любов ще привлече всички хора. 
-второто издигане , е когато Той се възнесе 

в славата на Отца, и тогава чрез Святия Дух ще 
привлече всички хора. 

-Третия начин по който Исус е издигнат е 
когато ние вярващите Го издигаме чрез 
любовта си един към друг и към хората и тогава 
хората когато виждат издигнатия по този начин 
Исус, те наистина са привлечени. Не са малко 
хората които са изповядвали, че влизайки в 
църква са усетили, че тук има една любов, 
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която им харесва. Но каква трябва да бъде 
нашата любов за да привлича, за да е 
атрактивна:  

 
Качества на Атрактивната Любов: 
А) Тя се измерва в ДЕЙСТВИЯ, не във 

ЧУВСТВА 
Това е един вид разяснение на любовта 

която ние трябва да практикуваме. Ние не 
можем да обичаме всеки човек. Това е 
невъзможно. Не можеш да изпитваш чувства, 
към хора които дори не познаваш. Но ти и аз 
можем да действаме спрямо различните хора в 
любов. Действията ни да демонстрират любов . 
Това означава винаги когато някой застане пред 
нас и ни предизвиква да направим нещо, ние да 
си задаваме въпроса: Какво би направил Исус 
за този човек? 

Да ви напомня ли онзи пример за 
магазинерката в скъпия бутиков магазин за 
дамски рокли, където влязла една просякиня и 
искала да премери няколко скъпи от по 1000 -
2000 долара. И за учудване на всички, 
служителката в магазина позволила на тази 
мизерна жена да се облече в скъпите дрехи. С 
това тя и позволила дори за миг да се почувства 
специална, обгрижена и уважавана.  

Но служителката била Християнка и носела 
такава значка, на която пишело: Какво би 
направил Исус.  Как би действал Исус?!? 
Действената ЛЮБОВ и Християнската! Тази 
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която реагира не на чувства, а на заповед.  Тази 
за която да действа в любов е задължение. 

 
Б) Тя е ВСЕОБХВАТНА, не СЕЛЕКТИВНА 

Йоана 3:16  Защото Бог толкова възлюби 
света, че даде Своя Единороден Син, за да 

не погине ни един, който вярва в Него, но 
да има вечен живот:  

Жертва достатъчна за всички. Цена достатъчна 
за всички.Бог не страда от фаворитизъм. Той 
обича всички. Жертва за всички и плати за 
всички. 

2Пет. 3:9  Господ не забравя това, което е 
обещал, според както някои смятат 
бавенето, но заради вас търпи за дълго 
време; понеже не иска да погинат някои, но 

всички да дойдат на покаяние.  
Той дава време на всички, да се обърнат, 

да се покаят, да поискат. Цената е платена. 
Пътя е осигурен. Времето също. Време 
достатъчно за всички.Днес също е благопиятен 
ден. Всеки който иска може да дойде и да пие 
от Извора на живота. Всеки може да се умие и 
да изкупи греховете си с цената и с жертвата. 

Няма значение колко са тъмни греховете 
ти, няма значение колко недостойни са делата 
ти. Бог те кани днес да дойдеш и да получиш 
нещо което не си заслужил, но ти се дава 
даром, в знак на Любов от Онзи Който сам е 
Любов. Разбираме ли, че Бог, който е любов, не 
може да не действа с любов спрямо нас. Затова 
Той предлага спасение на всички. Вярно е че не 
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всички ще приемат и жертвата и цената, но това 
си е техен проблем. Шанс е даден на всички.  

Пр. Приятели войници през ВСВ изгубили 
в битка свой другар. Те искали да му уредят 
нормално погребение, затова отишли в най-
близкото градче и намерили малка 
католическа църква. Вътре в двора и имало 
гробове и те попитали свещеника, може ли да 
погребат приятеля си в двора. Католик ли е?- 
Попитал свещеника. Не -отговорили 
войниците- Протестант е. Тогава не може-
отговорил свещеника, - но можете да го 
погребете до оградата отвън.  

Така и направили войниците. Погребали 
приятеля си извън оградата. 

Минали години и войната свършила и 
приятелите отишли да посетят гроба на 
приятеля си, но когато отишли те не 
намерили гроба. Затова те отишли при 
свещеника и попитали: 

Вие ли изместихте гроба? 
Не –отговорил свещеника-аз изместих 

оградата.  
Бог направи нещо подобно за нас. Ние не 

сме достойни да бъдем в Неговото свято 
присъствие, но Той измести оградата, на 
Своята Любов за да можем ние да се окажем 
вътре. 

Така и ние не трябва да бъдем селективни, 
кого обичаме и кого не. Ние трябва да 
действаме в любов към всички.  
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Нека никога не забравяме, че Исус на 
кръста ни демонстрира, най-висша любов-
Божествената. Любов която не изключи и 
убийците му. Това наистина привлича. Това е 
уникално. 

 
В) Тя е ЖЕРТВОГОТОВНА, не СЕБИЧНА. 

1Йоан 4:10  В това се състои любовта, не че 
ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби 
нас и прати Сина Си като омилостивение 
(изкупваща жертва) на греховете ни.  

Бог обича, дори когато това му коства 
скъпо. 

Втората  Световна Война дава много 
покъртетелни историй. Ето една от тях. 
Нацистите превземат Полша и отвеждат много 
поляци в концлагерите. В Аушвиц в барака 14, 
заедно с другите военнопленици има и един 
монах- Отец Максимилиян Колби. Монахът е 
пример за Божия любов и постоянно насърчава 
прителите си затворници.  

Около две години след затварянето им, 
една сутрин затворниците са разбудени от лай 
на кучета и рев на мотори и псувни на войници. 
Оказва се, че един затворник е избягал от 
тяхната 14 барака.  

И тъй като затворника не е заловен, 
офицера заявява, че 10 човека от тази барака 
ще умрат вместо беглеца в бункера на гладната 
смърт. Последния от избраните да умрат 
извикал в отчаяние: горката ми жена и горките 
ми деца. Когато чул това Отец Колби, макар да 
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не бил избран за гладна смърт, излязъл напред 
и помолил старши офицера да сложи него в 
бункера вместо последния човек.  

Молбата била изпълнена, и когато двамата 
си разменяли местата, бедния човек кимнал в 
благодарност на Отец Колби. Но отеца не 
търсел благодарност. Той просто изпълнявал 
една заповед- Божията заповед, да действа в 
най-висшата степен на любов- да дадеш живота 
си  за ближния си.  

Светът отчаяно се нуждае от любов. 
Злобата и омразата са завладели сърцата на 
много хора. До толкова, че някой може да убие 
6 годишно дете, без колебание-както това стана 
миналата седмица.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
В заключение искам да кажа следното:  

България има нужда да бъде разбудена и 
обновена. Властниците са заети с това да 
грабят и да се уреждат.  

Обикновенните хора са заети с това да 
уреждат личния си живот и да си създадат 
повече комфорт. Всеки иска да вкара в къщата 
си повече удобства, блясък, лъскави мебели. 
Много са способни да откраднат от другия за да 
бъдат те по-добре. Българите са изгубили 
чувство за уважение към близки и приятели. 
Измамата е нещо нормално, лъжата е рутина. 
Най- говорената тема са парите и новите 
придобивки.  

Любов няма! Ние църквите , оставаме 
последния бастион на любовта. Ако 
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омразата, безскрупулността, завистта и 
лицемерието превземат и църквите, 
тогава България ще стане бунище!  
Но докато църквата държи на любовта, 
докато църквата пази любовта, докато 
църквата обучава Християните си на 
любов, все още има надежда, не защото 
ние правим нещо, а защото Бог вижда и 
оценява усилията ни.  
Дечица любете се! Днес искаш ли да 
гласуваш за любовта? Трябва да го 
направиш в сърцето си.  
Ако днес кажем НЕ на любовта в сърцето 
си, утре ще съжаляваме и ще сме виновни 
за страданията и жертвите на злото и 
греха.  
Ако днес обаче, решим да служим на 
ЛЮБОВТА , ние можем да променим 
бъдещето на България. Аз не зная как, но 
Бог знае и Той ще го направи, ако види 
готовност в теб и мен.  
Молитва: 


