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1. УВОД- 

Когато тези дни мислех за тема на 
днешните ни размисли, много силно ме 
впечатли стиха в Притчи 29:18: 
(СЛ 2) Притчи 29:18  Дето няма пророческо видение 
людете се разюздват, А който пази закона е блажен.  

Исках той да е основа на нашите 
разсъждения, но когато отворих архивите на 
проповедите, видях нещо интересно. Първите 
проповеди за 2018г. са били на тема: 

Визия за 2018 г. 
Използвали сме стиха за църквата изтеглен 

в началото на годината, за да градим визията 
си. 

Търсих да видя как се тълкува думата 
„видение/визия“ в Притчи и открих, че видение 
не е нещо открито свръхестествено. Видението 
не е нещо свързано с бъдещето. Видение е 
слушане, разсъждаване и старание да се 
изпълняват заповедите на Бога, тълкувани за 
народа от пророците. С други думи казано, 
Соломон казва, че ако народа не слуша 
тълкуванията на пророците върху закона и 
Писанията, той ще скоро ще пропадне морално. 
Стиха продължава: Но ако пази закона, ще е 
блажен. Това показва, че слушането на 
проповеди, действа рестриктивно върху 
склонностите на хората към морален пад и 
отдаване в служба на други богове. Не ми 
казвайте, че днес няма идоли! Днес е пълно с 
идоли, но не ги наричаме „идоли“ и им се 
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кланяме/почитаме ги по различен начин от 
преди начин.  

Та когото видях темата на първите 
проповеди, разбрах, че темата е такава, каквато 
и в първите недели на годината: 

Визия за 2018г! и понеже Визията ни е 
била Любов, озаглавих проповедта си „С 
любов за Любовта!” 
Йоан 15:12  Това е Моята заповед, да се любите един друг, 

както Аз ви възлюбих.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Края на една година е подходящо време 
за връщане назад и преглед на станалото. 
Правят го в медиите, правят го политиците, 
правят го фирмите. 

Например в нашия дом, в края на всяка 
година прослушваме речта на Кралицата на 
Великобритания. Тя прави такъв преглед 
спрямо семейството си и спрямо 
Кралството. 

В поредица от проповеди, ние 
разглеждахме стиха в Йоан 15:12 и видяхме 
няколко важни неща, които да ни бъдат като 
цел през 2018г.  

(СЛ 3) А)Любовта за която говори Исус 

е ДЕЙСТРАЩА любов  

Защото е заповед 
„Това е Моята ЗАПОВЕД“-казва Исус. 

Заповедта не очаква размишления, медитация, 
философстване. Заповедта изисква спешно 
действие. Следователно Исус с използването 
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на думата „заповед“, поставя пред нас 
задачата, не да мислим за любовта, а да 
действаме. Питам се през изминалата година 
или дори седмица, дали Исус не ви предизвика! 
Дали не се появи на пътя ви или не позвъни на 
вратата ви или не ви подразни с неугледен 
външен вид и отвратителна миризма някъде по 
улиците на града ни? 

Пр. За леля Маргарита, на погребението в 
Тополи: От Църква няма ли да дойде някой! 

Заповедта изисква действия, но за да сме 
готови на действие, ние трябва да помним, че 
любовта, не е удоволствие, а жертва: 

Пр. Спомняте ли си примера за Редактора 
на списание, който дал задача на млада 
журналистка да напише статия за любовта, но 
преди тя да излезе от кабинета му, той я 
попитал, как си представя любовта? Тя 
отговорила, че си я представя привечер, с 
приятеля си, на брега на езеро, осеяно с водни 
лилии, на фона на пълна луна , прегърнати и 
разменящи нежни думи един на друг!  

Тогава редактора я прекъснал и казал: Не, 
момиче! Любов е, когато посред нощ трябва да 
станеш от топлото легло, да отидеш в 
студената кухня, да включиш чайника и да 
приготвиш топъл чай и грейка с топла вода, за 
болните си деца. Любовта не е толкова 
удоволствие, колкото дело на жертва!  

Любовта към Исус, не се състои в 
повтаряне: Обичам те Исусе!  
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Любовта не е само да пеем с цяло гърло: 
Обичам Исуса, о аз обичам Исуса! Любовта ни 
към Спасителя се състои в  
(СЛ 4)  Йоан_14:15  Ако Ме любите, ще пазите Моите 
заповеди.  

 Да, любовта ни към Исус се изразява най-
ясно в изпълняване на Неговите заповеди, а 
първата от тях е:  
(СЛ 5) Да възлюбиш Бога с цялото си естество и 
ближния си, както себе си!- Марк 12:30-31 

Любовта към Исус се изразява в 
изпълнение на заповедите Му! Те са около 50. 
Отворете Ев. от Матей и ще откриете повечето 
от тях: 
(СЛ 6) Заповедта:  

1) покайте се- Мат.4:17 
2) Следвай ме! – Мат.4:19 
3) Радвайте се!-Мат 5:11-12 
4) Светлината ви да свети!- Мат.5:16 
5) Примирявайте си с братята си!- 

Мат.5:23-25 
Чети това Евангелие и там ще откриеш може би 
35-40 заповеди! 

В началото на годината казахме, че любовта 
не търпи страха, но го прогонва! Казахме, че 
любовта започва от семейството ни, където 
ефекта на любовта действаща в нас и чрез нас, 
може да се усети най-ефективно от най-
близките ни. Те би трябвало да бъдат първите 
обекти на Божията любов действаща в нас и 
макар да ни предизвикват и да ни гневят, ние 
ще победим, чрез силата на любовта!Нашите 
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близки, са първите които трябва да видят 
промяната настъпила в нас, като резултат от 
новорождението което сме преживяли.  

Казахме, че Църквата е следващия терен, за 
практикуване на  любовта. Там се сблъскваме с 
хора, които не винаги ни са приятни или може 
да са ни полезни, но там се учим да даваме 
любов, на всички и да получаваме любов от 
всички. В Църква се учим на великодушие- 
претърпяване и прошка! 
(СЛ 7) Колосяни 3:13  Претърпявайте си един друг, и 
един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване 
против някого; както и Господ е простил вам, така 
прощавайте и вие.l 3:14  А над всичко това (всички)облечете 
се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.  

Любовта е действие, не удоволствие! Тя 
е задължителна за вярващите! Тя е 
многолика и е важно за нас да я изучаваме, 
за да можем да я практикуваме в нейното 
разнообразие! 

Християнството е действие, а не блаженно 
мързелуване. Много вярващи, бягат от работа 
за Господа, като забряват, че когато видят 
Личето Му, Той няма да ги пита: Как сте?  

а 
Каква работа извършихте за Мен?  
Най-великата заповед е свързана с жертви и 

действия! 

(СЛ 8) Б) Любовта е МИЛОСЪРДИЕ 

 Казахме, че трябва да изучаваме любовта! 
Ние не искаме само да говорим, за любов, без 
да я разбираме! 
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Изследвайки Стария Завет, ние виждаме, че 
хората там, не са особено милостиви. Виждаме 
че Бог единствен сякаш демонстрира милост, и 
то доста избирателно. Въпреки, че често ние 
усещаме как на места в СЗ изтръпваме от 
начина по който Бог третира езичниците и дори 
Израил, все пак виждаме как Той демонстрира и 
учи народа си на милост. 
(СЛ 9) Притчи_19:17  Който показва милост към сиромаха 
заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.  

И 
Mихей 6:7  Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, Или в 
десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за 
престъплението си, Плодът на утробата си за греха на душата 
си?  6:8  Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво 
иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да 
обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог?  

 
Милостта обаче е демонстрирана в най-

величествена степен в Новия Завет. Тя е 
показана и от Исус и от Християните.  

Исус казва недвусмислено: 
(СЛ 10) Maтей 5:7  Блажени милостивите, защото на тях 
ще се показва милост.  

И понеже милостта стои в основата на НЗ, 
Яков разкрива една тайна, която ние трябва да 
знаем и имаме предвид: 
Яков 2:13  Защото съдът е немилостив към този, който не е 

показал милост. Милостта тържествува над съда.  

Какво да правим, когато милостта не е част 
от характера ни? Когато не е закодирана в 
нашето ДНК? Как да сме милостиви, като гнева 
и яростта лесно взимат надмощие в 
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отношението ни към нашите, а какво да кажем 
за външните?! 

Гледам по шосетата. Младите хора са с 
вроден гняв. Дори да не искаш, дори да не си 
виновен, лесно можеш да станеш жертва на 
хорския гняв.  
(СЛ 11) Трябва да се молим! Да се молим да 
не робуваме на гнева и раздразнението. Да се 
молим да не ставаме и жертви на духа на гнева 
и яростта в съвремието.  

Пр. Ще ви припомня един пример за събитие 
станало през Първа световна война в Северна 
Франция. Френско село с население от само 
4000 души. За неговата свобода загиват 11 000 
Австралийски войници. Там в селото има 
мемориал на който пише: 

За Божията слава и за паметта на 
Австралийската имперска сила във Франция 
и Фландрия от 1916 до 1918 г. и на 
единадесет хиляди души, които паднаха във 
Франция и нямат известен гроб .... 

Любовта и милостта са две сестри, те са 
винаги хванати ръка за ръка. Те са много силни 
заедно. Ако ги разделим, те умират.  

 Успяхме ли тази година да покажем 
милост?  

Милост е да помогнеш на сираче, да 
прегледваш вдовица и да се погрижиш за 
възрастен. Милост е да съдействаш да бъдат 
спрени абортите. Милост е да нахраниш 
гладните. Да посетиш болните. Да облечеш 
голите. Нали така ни учеше Христос!? 
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Лъжемилостта може лесно да ни подведе, като 
помагаме само там от където очакваме да 
получим нещо. Лъжемилостта подбира обекта 
на помощ според вътрешните ни чувства, 
симпатии и логика. Милостта в истинския и 
образ, не подбира, не е селективна.  

 

В)Любовта е ПОБЕДА 

Не напразно Исус призовава Своите с един 
странен призив: 
(СЛ 13) Лука 6:27  Но на вас, които слушате, казвам: 

Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които 
ви мразят, 6:28  благославяйте тия, които ви кълнат, 
молете се за тия, които ви правят пакост.  6:29  На този, 
който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на 
този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата 
си.  6:30  Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай 
нещата си от този, който ги отнема.  6:31  И както желаете 
да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.  

(СЛ 14) 6:32  Понеже ако обичате само ония, които обичат 
вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците 
обичат ония, които тях обичат.  6:33  И ако правите добро 
само на ония, които на вас правят добро, каква 
благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят 
същото.  6:34  И ако заемете само на тия, от които се 
надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? 
Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад 
равното. 6:35  Но вие обичайте неприятелите си, правете 
добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и 
наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на 
Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и 
злите. 6:36  Бъдете [прочее] милосърдни, както и Отец 
ваш е милосърден.  

Едно изискване, което (няма да си кривя 
душата) е много трудно за изпълнение, но 
работи безотказно.  
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Павел пише в една от своите „Ода на 
Любовта” в Римляни  
Римл. 12:17  Никому не връщайте зло за зло; мислете за 

това, което е добро пред всичките човеци;  12:18  ако е 
възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с 
всички.  12:19  Не си отмъщавайте, възлюбени, но дайте 
място на Божия гняв; защото е писано: "На мене 
принадлежи отмъщението, Аз ще сторя възмездие, казва 
Господ".  12:20  Но, "Ако е гладен неприятелят ти, 
нахрани го; Ако е жаден, дай му да пие; Защото, 
това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".  12:21  
Не се оставай да те побеждава злото; но ти 
побеждавай злото чрез доброто.  

Тактиката на победата. Доброта и 
милосърдие! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така, дали тази година успяхме да 
усвоим поне малко тактиката на 
побеждаващата любов? Сдобри ли се с 
някого или по-скоро намери причина да се 
разсърдиш, скараш, изостриш отношението 
с някой или всички?  

В началото на годината ви препоръчах, 
да се опитате, всеки месец да показвате 
внимателно отношение, към някой, който не 
ви е приятен или ви дразни с поведение или 
държание! Опитахте ли поне с един? До сега 
трябваше да са вече 12 такива личности.  

Хубаво е да имаме визия, но ако тази 
визия, не се следва, не се действа по нея, 
напразно е да говорим за визия. А няма ли 
послушност към Словото, тогава Соломон 
ни предупреждава, че хаоса, падението, 
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деморализирането, а от там и многото 
безпокойства, трудности, грижи и липса на 
…  
(СЛ 16) Притчи 29:18  Дето няма пророческо видение 
людете се разюздват, А който пази закона е блажен.  

…да, липса на блажнество! 
Дано през тази година да сме се 

доближили малко поне до БЛАЖЕНСТВОТО, 
с активната помощ на любовта и нейните 
производни! АМИН 


