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	 Идолопоклонството	е	почитане,	преклоне-
ние	на	образ,	идея	или	обект,	в	противовес	на	
почитането	на	Бога.	Той	е	един	от	основните	
грехове	пред	Господа.	В	древността	идолопо-
клонството	е	било	свързано	с	изработване	на	
образи	 (статуетки	идоли,	 кумири	на	живот-
ни),	притежание	на	рода.	На	тях	хората	са	въз-
лагали	надеждите	си	да	им	помагат	в	живота,	
да	ги	пазят	от	зло.	Изработвали	ги	от	дърво,	
мед,	сребро	или	злато.	Поставяли	ги	на	опре-
делено	място	в	дома,	а	на	път	ги	носели	със	
себе	си.	
	 Когато	 Бог	 се	 разкрива	 на	 израелтяните	
чрез	Мойсей	и	 закона,	Той	им	забранява	да	
се	покланят	на	каквито	и	да	са	идоли	и	изо-
бражения.	 Още	 в	 началото	 на	 Декалога	 Бог	
заповядва:	 „Да нямаш други богове, освен 
Мене. Не си прави кумир или какво да било 
подобие на нещо, което е на небето горе 
или което е на земята долу или което е във 
водата под земята”	–	Изх.20:3,4.	Племена-
та,	 през	 чиито	 земи	 преминавал	 еврейския	
народ	 отивайки	 към	 обещаната	 земя,	 също	
се	покланяли	на	идоли.	 За	да	не	 се	повлия-
вали,	Бог	изисквал	кумирите	на	боговете	им	
да	се	изгарят	с	огън	(Изх.7:25).	Бог	забранява	
също	и	да	се	прави	видимо	изображение	на	
Негов	образ:	„Внимавайте добре на себе си, 
защото в деня, когато Господ ви говори на 
Хорив изсред огъня, вие не видяхте никакъв 
образ”	 –	Втор.4:15.	Народът,	 обаче	 трудно	е	
устоявал	 на	 тази	 заповед:	 „Скоро се откло-
ниха от пътя, в който съм им заповядал да 
ходят, направиха си леяно теле, поклониха 
му се, пожертваха му и рекоха: Тия са бого-
вете ти, о Израилю, които те изведоха из 
Египетската земя”	–	Изх.32:8.
	 В	 историята	 на	 християнството	 винаги	 е	
имало	опасност	от	отстъпление	и	поклонение	
на	стари	или	ново	измислени	божества.	Вяр-
ващите	са	се	стараели	да	се	разграничават	от	
поклонението	към	лъжливите	„богове”	и	бор-
бата	никога	не	е	преставала.	
	 Времената	се	промениха,	идолите	–	също.	
Сега	 идол	може	да	 бъде	 колата,	 парите,	 те-
лесната	 красота,	 новите	 технологии	 за	 ко-
муникация,	 информация	 и	 игри,	 музиката,	
актьори	и	музиканти,	 спортни	 състезатели	и	
др.	 Идоли	могат	 да	 бъдат	 и	 нашето	 его,	 се-
белюбието,	децата	ни,	дори	кучето	или	друг	
домашен	любимец.	

продължава на стр.3 

СЪВРЕМЕННО 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО

	 Несъмнено	любовта	е	един	от	най-големите	
дарове,	 с	 които	Бог	 благославя	 хората	 по	 зе-
мята.	 Тя	 разкрива	 дълбочините	 на	 Божестве-
ното	естество	и	е	в	основата	на	изкупителното	
дело	на	Спасителя.	Златният	стих	на	Библията	
гласи:	,,Защото Бог толкова възлюби света, 
че даде Своя Единороден Син, за да не погине 
нито един, който вярва в Него, но да има ве-
чен живот”	 –	Йоан	3:16.	От	него	 става	 ясно,	
че	Бог	обикна	грешните	човеци	и	въплъти	тази	
любов	в	Своя	Син,	Когото	определи	да	 стане	
жертва	 за	 греховете	 на	 цялото	 човечество.	
Апостол	Йоан	допълва:	,,Който не люби, не е 
познал Бога; защото Бог е любов”	–	1	Йоан	
4:8.	Всемогъщият	е	вложил	дълбоко	в	естест-
вото	 на	 човека	 способността	 да	 обича	 и	 да	
бъде	 обичан.	 Харесването,	 привързаността,	
приятелството,	 съпружеската	 любов,	 обичта	
на	родителите	към	техните	деца	са	естествени	
и	 красиви	 взаимоотношения,	 които	 насищат	
душата,	 както	 дъждът	 напоява	 изсъхналата	
земя.	Заради	своята	голяма	сила	любовта	се	
изправя	пред	различни	 трудности.	 Тя	 често	 е	
съпътствана	 от	 неразбиране,	 презрение,	 от-
хвърляне,	много	болка	и	 страдания.	 Въпреки	
всичко	любовта	е	дарена	от	Бога,	 за	да	бъде	
раздавана	и	да	докосне	триединното	естество	
на	човека.
	 Доста	 трудно	 е	 за	 нас	 като	 християни	 да	
обикнем	 далечния	 човек	 отдалечен	 в	 социа-
лен,	географски	или	друг	смисъл.	Трудността	
нараства	значително,	когато	решим	да	опознаем	
различния,	този,	който	може	да	има	различен	

БЕЗКРАЙНАТА ЛЮБОВ НА БОГА 

„Облечете се в любовта, 
която свързва всичко в съвършенството.” – Кол.3:14 

произход,	раса	или	духовни	разбирания,	които	
се	разминават	с	нашите	убеждения.	От	друга	
страна	 е	 почти	 невъзможно	 по	 човешки	 да	
обичаме	враговете	си,	без	да	имаме	Божията	
любов	в	сърцата	си.
	 Исус	 Христос	 проповядва	 една	 напълно	
нова	идея	за	любов	към	човеците,	която	оста-
ва	неразбрана	за	голяма	част	от	хората,	както	
по	времето,	когато	Той	беше	на	земята,	така	и	
до	днес.	Тя	е	слабо	позната	във	философията	и	
различните	религиозни	вярвания.	Божият	Син	
ни	учи	да	обичаме	враговете	си.	Самият	Той	
даде	пример	за	подобна	любов,	като	пожерт-
ва	Своя	живот	за	всички	хора.
	 В	 Закона,	 даден	 на	 Израел	 от	 Бога	 чрез	
Мойсей	 е	 посочен	 основния	 принцип,	 който	
регулира	взаимоотношенията	 сред	евреите	–	
око	 за	 око,	 зъб	 за	 зъб.	 Служението	 на	 Исус	
води	до	съществена	промяна.	Тя	е	разкрита	в	
думите	на	апостол	Петър,	който	в	първото	си	
послание	 описва	 страданията	 на	 Христос	 със	
следните	 думи:	 ,,Който, като беше охулван 
с хула не отвръщаше; като страдаше не за-
плашваше; но предаваше делото Си на Този, 
Който съди справедливо’’	–	1	Петр.2:	23.
	 	 Исус	 знаеше	 кои	 са	 Неговите	 неприятели	
много	преди	те	да	проявят	своята	ненавист	и	
враждебно	 отношение	 към	 Него.	 Но	 Богочо-
векът	никога	не	използва	това	прeдварително	
познание	дадено	от	Отец,	за	да	се	подсигури	
срещу	тях,	не	ги	атакува	пръв,	не	състави	план	
за	отмъщение.	

 продължава на стр.2 

В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда 
страха; защото страхът има в себе си наказание, 
и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
1 Йоан 4:18 

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА



 БЕЗКРАЙНАТА ЛЮБОВ НА БОГА
 продължение от стр.1
	 Със	Своята	кротост,	 съчетана	с	активна	лю-
бов	Христос	се	опита	да	докосне	техните	зако-
равели	сърца	и	да	ги	доведе	до	разпознаване	
на	Месията,	който	всички	юдеи	очакваха.	Едно	
от	 седемте	 слова,	 което	 Спасителя	 изрича	 от	
кръста	 съдържа	 в	 себе	 си	 любов	 и	 прошка:	
„Отче, прости им, защото не знаят какво 
правят’’	 –	Лука	 23:34.	Желаем	ли	молитвата	
на	Исус	отправена	от	кръста	да	стане	и	наша,	
за	да	бъдем	напълно	свободни	от	ненавист	и	
омраза	към	своите	противници?	Когато	ниво-
то	на	нашите	взаимоотношения	с	хората	стане	
подобно	на	Неговото,	свободата	се	превръща	
в	напълно	постижима	цел,	която	да	преслед-
ваме	до	победен	край.	
	 Нека	не	забравяме,	че	отношението	на	Спасителя	

към	 хората	 зависи	от	Неговата	 проявена	ми-
лост.	Ако	Исус	не	 я	беше	изявил,	 нямаше	да	
бъдем	спасени.	Апостол	Павел	посочва	в	Рим-
ляни	5:10,	 че	преди	да	повярва	в	Бога	 всеки	
човек	 е	Негов	 неприятел.	Покаялите	 се	 пред	
Господа	 стават	 избран	 род,	 благодарение	 на	
това,	че	Бог	ни	обикна	и	даде	Своя	Син,	за	да	
бъдем	избавени	от	греховете	си.	Сега	можем	
да	пристъпим	смело	към	нашия	Създател.	Ав-
торът	на	Посланието	към	евреите	с	увереност	
ни	 приканва:	 „Затова нека пристъпваме с 
дързост към престола на благодатта, за да 
придобием милост и да намерим благодат, 
която да помага в подходящото време’’ – 
Евр.4:16.	 Любовта	 на	 Исус	 към	 нас	 и	 убеде-
ността,	че	Той	ни	обича	е	в	състояние	да	отвори	

небето	над	нас,	за	да	получим	Неговите	бла-
гословения.	С	вяра,	основана	на	Словото,	ние	
трябва	да	живеем	според	Божествения	прин-
цип,	разкрит	от	Христос	в	проповедта	на	пла-
нината:	„Обичайте неприятелите си и моле-
те се за тези, които ви гонят, за да бъдете 
чада на вашия Отец, Който е на небесата’’ 
–	Мат.5:	44,45.	Амин!	

 НИКОлай СИМЕОНОВ 

СТЕФАН и СОФИЯ ШИШКОВИ

СЕМЕЙСТВО

	 Стефан	 и	 София	 са	 семейство,	 със	 силно	
присъствие	 в	църквата	ни.	Докосващо	и	 за-
помнящо	е	духовното	им	пътуване.	Споделено	
с	необикновена	радост	и	благодарност.	
	 София	е	от	Кюстендил,	и	е	едно	от	едина-
десетте	 деца	 на	 своите	 родители.	 Тя	 расте	 в	
работлив	дом	и	учи	за	шивачка.	Със	Стефан	я	
запознава	майка	му	Сийка.	След	сватбата	през	
1979	г.	те	заживяват	в	София.	Сийка	е	страдала	
от	безброй	болести.	Веднъж	в	православната	
църква,	една	жена	й	говори	за	Бога	и	я	води	в	
църквата	 ни.	 Повярвала,	 Сийка	 не	 само	 из-
хвърля	десетките	лекарства,	но	и	измолва	го-
лемия	си	род.	Но	Стефан	и	София	не	искат	и	да	
чуят	за	Бога.	Първото	им	дете	Райна	се	ражда	
през	1980	г.,	а	Мария	две	години	по-късно.	
	 Преди	да	повярват,	атмосферата	в	дома	им	
е	била	винаги	напрегната.	 „Бях	 голям	пияни-
ца”	споделя	той.	Не	само	свекървата,	а	и	двете	
най-близки	приятелки	на	София	са	повярвали.	
Към	призивите	им,	тя	е	груба	и	хули	Бога.	„Аз	
съм	 ги	 хулила,	 а	 те	на	 колене	 са	ме	изисква-
ли	от	Бога”.	През	ноември	1994	г.,	в	сън	Бог	й	
говори:	„Аз	взех	паспорта	ти	и	написах	името	
ти	в	Книгата	на	живота.”	И	 тя	вижда	как	й	се	
подава	паспорта.	Бог	назовава	по	име	и	двама	
техни	роднини	да	се	обърнат	към	Него.	„Нико-
га	няма	да	забравя	този	глас.	Легнах	невярва-
ща,	а	станах	вярваща.	Това	е	Бог!”	На	сутринта,	

сърцето	й	е	радостно	и	тя	жадува	да	отиде	на	
църква.	София	посещава	роднините	и	им	пре-
дава	посланието	от	Бога.	Но	те	не	се	покоря-
ват.	След	два	дни,	тя	влиза	в	църквата	ни.	Усе-
тила	приливната	вълна	на	Божията	сила	върху	
себе	си,	тя	се	покайва	от	сърце,	а	задушаване-
то,	което	е	имала	изчезва.	След	няколко	дни	
тя	 сключва	 и	 завет	 с	 Бога	 чрез	 кръщението.	
Един	ден,	докато	чете	Библията,	София	усеща	
в	дома	си	Божието	присъствие.	Бог	я	кръщава	
със	Святия	Дух.	По-късно	идват	и	други	езици.	
„Бог	ме	увери,	че	ме	обича	много	и	аз	видях	
Неговата	слава.”	София	отваря	дома	си	за	вяр-
ващи,	 а	Стефан	вижда	в	нея	 коренна	промя-
на.	 Един	ден	 той	 отново	идва	 пиян,	 но	 тя	 го	
посреща	с	песни	и	мир.	Стефан	заявява:	„Утре	
ще	дойда	при	твоя	Бог.	Ако	Той	съществува	ще	
се	моля	 за	 брат	ми”.	 Тъй	 като,	 брат	му	Ибро	
е	загубил	апартамента	си.	Влязъл	в	църквата,	
той	 излиза	 тотално	 променен.	 Сега,	 шофьор	
на	такси	Стефан	разказва	на	всеки	клиент,	как	
Бог	 го	 променя.	 От	 алкохолик	 и	 пушещ	 по	 2	
кутии	цигари,	в	съвсем	нов	човек.	Водното	му	
кръщение	е	заедно	с	дъщерите	им.	
	 Един	ден	София	чува	Божият	глас	да	извика	
децата	от	игра,	за	да	ги	кръсти	със	Святият	Си	
Дух.	Господ	идва	със	сила	и	те	приемат	духов-
ното	кръщение.	София	е	свидетел	на	много	
свръхестествени	прояви.	В	критичен	миг,	кога-
то	губи	живота	си,	тя	вижда	три	жени,	които	я	
посипват	с	бял	прах	и	чува:	„В	раните	на	Ису-
са,	ти	си	изцерена”,	и	оживява.	Тя	помни,	как	
духът	й	се	движи	из	коридорите	на	„Пирогов”,	
и	вижда	молещите	се	Стефан	и	две	вярващи.	
Във	 видение	 Бог	 й	 показва	 страданието	 на	
вдовиците	и	че	Той	се	 грижи	за	 тях,	но	няма	
работници	 за	 делото	Му.	 Ревностно	 тя	 посе-
щава	всеки	ден	домове	на	овдовели	жени,	но-
сейки	им	храна	и	утеха.	„Действително	Твоят	
Бог	е	жив”,	казва	невярваща	вдовица,	изуме-

на,	че	София	е	влязла	при	нея	през	заключена	
врата.	
	 Домът	 на	 Стефан	 и	 София	 години	 наред	 е	
широко	отворен	за	вярващи.	Всяка	вечер	той	
е	духовно	убежище,	в	което	тече	небесна	лю-
бов.	През	2001	г.	 те	се	местят	в	нов	дом.	Со-
фия,	 обезпокоена	 за	 средствата	 работи	 без	
почивен	ден.	Почти	не	посещава	вече	църква,	
а	 ако	е	 там	умът	й	е	 само	в	бизнеса.	Стефан	
я	умолява	да	идва	на	църква,	а	тя	го	уверява,	
че	другата	неделя	ще	дойде...	и	така	10	годи-
ни.	 С	 болка	 тя	 споделя	 за	 отстъплението	 си.	
„Молиш	се	по	пътя	набързо.	Четеш	Словото	на	
работата,	 но	 мигновено	 го	 забравяш.	 Сатана	
прави	 всичко	 възможно	да	 те	 отклони:	 само	
да	работиш,	не	четеш,	не	се	молиш,	но	Святият	
Дух	дава	ревност	и	работи.”	Бизнесът	запада	и	
тя	обвинява	Бога,	 че	 е	 забравил	обещанията	
Си.	Една	неделя,	в	метрото	тя	отново	недовол-
ства.	Изведнъж	върху	нея	идва	сила	и	чува:	„Ти	
Ме	питаш	защо	съм	те	оставил?	Казваш	защо,	
защо..?	А	защо	не	си	в	Моя	молитвен	дом	да	
издигаш	ръце	за	твоите	братя	и	сестри.	Какво	
искаш	с	шамар	ли	да	дойда?”	Прехапала	уст-
ни	от	силата	Му	тя	моли	за	милост,	а	в	дома	
си	искрено	 се	 покайва	и	 обещава,	 че	 винаги	
вече	ще	е	в	дома	Му.	„Имах	грехове	към	мъжа	
си.	Теглех	пари	за	стока,	без	знанието	му.	Не	
трябва	да	имаме	тайни	от	съпрузите	си,	и	да	
не	правим	това,	което	Бог	не	иска	да	правим.	
Бог	 не	 работи	 там,	 където	има	лъжи.”	 Скоро	
след	това	й	се	отварят	врати	за	хубава	работа.		
Стефан	и	София	са	от	Божиите	хора,	приема-
щи	присърце	болката	на	другите.	Ревностни,	с	
прегънати	колене	те	воюват	за	всяка	нужда.	И	
предано,	и	с	всички	сили,	препредават	факела	
с	огънят	на	Бога	на	наследството	си.

Представянето подготви
ЕлЕНа ИВаНОВа



 СЪВРЕМЕННО ИДОЛОПОКЛОНСТВО
 продължение от стр.1 
 Можем	 да	 я	 формулираме	 така:	 обект,	 на	
когото	човек	възлага	надежда	за	добър	живот	
и	 самочувствие,	 удовлетвореност	и	щастие,	
изисква	 подчинено	 поведение,	 отделяне	 на	
прекалено	много	време	и	финанси.	Темата	за	
съответния	идол	е	приоритетна,	човекът	пос-
тоянно	 мисли	 и	 говори	 за	 него,	 тя	 измества	
всички	други	интереси	и	занимания.	Той	из-
питва	емоционална	необходимост	от	връзката	
си	с	идола.	
	 Например	на	парите	се	разчита	изцяло	като	
възможност	 за	добър	живот,	място	 сред	об-
ществото,	 където	връзките	с	влиятелни	хора	
ще	 осигурят	 необходимите	 услуги	 или	 под-
крепа,	възможност	 за	властване;	колата	дава	
по-високо	самочувствие	и	говори	за	престиж;	
красотата	на	тялото	–	средство	да	получи	въз-
хищение	 от	 околните,	 което	 също	 повдига	
самочувствието	 и	 т.н.	 Всъщност	 всички	 те	 са	
обекти,	чието	обожествяване	замества	Бога.
	 Нека	обърнем	внимание	на	следните	стихове	

в	Мат.4:9,10:	„Пак Го завежда дяволът на една 
много висока планина, показва Му всичките 
царства на света и тяхната слава и казва 
Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да 
ми се поклониш”.	 Това	 са	 думите	 на	 Сатана	
към	 Христос	 в	 пустинята.	 Защо	 ги	 споменава-
ме?	 Защото	 зад	 пристрастяването	 към	 всичко	
това	стои	Сатана.	Чрез	тези	заместители	човек	
всъщност	 се	 покланя	 на	 него.	 Той	 се	 скрива	
зад	тях.	Така	поклонението	на	дявола	замества	
поклонението	 към	Бога.	 Затова	 идолопоклон-
ството	може	да	 се	нарече	още	 сатанопоклон-
ство.	
	 Важно	 е	 да	 разпознаваме	 посланията	 и	 да	
знаем,	как	да	се	държим	с	хората,	които	имат	
потребност	 от	 духовно	 отрезвяване.	 Верен	
критерий	 е	 доброто	 познаване	 на	 Божието	
Слово.	Затова	и	Бог	не	веднъж	напомня	да	че-
тем	и	разбираме	Неговото	Слово,	за	да	можем	
да	 правим	 сравнение.	 Апостол	 Павел	 пише:	
„Моля се, любовта ви да бъде все повече и 

повече изобилно просветена и проницателна 
във всичко, за да изпитвате нещата, които 
се различават, за да бъдете искрени и без-
упречни до деня на Христос.”	 –	 Фил.1:9,10.	
Когато	е	необходимо	да	помолим	Святия	Дух	
да	ни	даде	необходимите	думи	и	смирение	за	
благовестие.	Добре	е	да	 сме	запознати	с	раз-
личните	 теории	 и	 отклонения	 от	 Словото.	 Да	
се	молим	 специално	Святия	Дух	да	ни	откри-
ва	това,	което	не	забелязваме.	Разбира	се,	да	
внимаваме	 много	 и	 без	 Божията	 защита	 да	
не	се	занимаваме	с	непознати,	духовни	пред-
ложения.	 И	 да	 не	 забравяме,	 какво	 се	 казва	
в	 Ефес.5:5:	 „Защото добре знаете това, че 
никой блудник или нечист или сребролюбец , 
(който е идолопоклонник), няма наследство в 
царството на Христа и Бога”.	
	 В	 Новия	 Завет	 ап.	 Йоан	 напомня:	 „Дечица, 
пазете себе си от идоли”	–	1	Йоан	5:21.

  аНаСТаСИя ВаСИлЕВа

ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

	 Знаете	ли	кое	е	това	нещо,	което	децата	могат	да	поемат	в	големи	количества,	не	могат	да	му	се	наситят	и	никога	не	отказват	(ако	не	
се	брои	сладоледа	и	шоколада,	разбира	се)?	Познахте!	Да	играят!	И	ние	го	знаем,	и	затова	се	постарахме	тази	година	на	тържеството	за	
завършване	на	учебната	година	на	Неделното	училище	да	има	много,	ама	наистина,	много	игри.	Имаше	за	най-малките	и	за	най-големите;	

за	най-челите	и	помнилите	и	за	тези,	които	предпочитат	да	включат	повече	лично	творчество.	
Дори	под	формата	на	игра	децата	откриха	и	отговора	на	най-важния	въпрос,	който	всеки	от	нас	
си	е	задавал	някога	–	Как	мога	да	вляза	в	Божието	царство?	
	 На	тържеството	ни	присъстваха	специалните	ни	гости	г-жа	Любопитка,	г-жа	Всезнайка,	г-жа	
Паметливка	и	г-жа	Разумна.	С	тяхна	помощ	децата	трябваше	да	намерят	отговора	на	този	серио-
зен	въпрос.	Имаше	подготвени	специални	стихове	за	всяка	от	4-те	групи,	с	които	да	бъдат	насър-
чени.	Децата	с	удоволствие	търсеха	скритите	думи	от	„ключа“	на	вратата	на	Божието	царство.	
	 Децата	от	2-ра	група	с	радост	демонстрираха	колко	са	добри	в	ученето	на	златни	стихове	от	
Библията.	3-та	и	4-та	група	ни	показаха	своите	театрални	таланти,	представяйки	свидетелства,	
вплетени	в	тяхната	сценка.	Най-малките,	1-ва	група,	се	представиха	с	прекрасни	песни,	като	в	
последната	„Как	ли	да	достигнем	в	небеса“	те	ни	показаха,	че	също	знаят,	как	можем	да	влезем	
в	Небесното	царство.	
	 Финализирахме	 партито	 с	 раздаване	 на	 заслужените	 подаръци	и	 свидетелства	 за	 завър-
шена	учебна	година	на	всички	деца	от	Неделното	училище.	Пожелахме	си	да	не	спираме	да	
идваме	на	църква	и	през	ваканцията.	
	 Накрая	имаше	страхотна	изненада	–	торта!	Деца,	родители	и	гости	си	похапнахме	от	уни-
калната	торта,	която	бе	направена	специално	по	темата	на	тържеството	от	учителка	с	много	
любов	и	талант.
	 А	сега	е	време	за	лято	–	цветно,	слънчево,	изпълнено	с	приключения	и	изненади.	

Деца,	очакваме	ви	отново	наесен,	заедно	да	продължим	да	играем	и	
да	откриваме	истини	в	Божието	Слово.

С много любов,
всички учителки от Неделното училище

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ЛЮБОВТА Е ДЪЛГ
	 Преекспонирана	 дума.	 Постоянно	 афиши-
рана.	 Сложи	 етикет	 „любов”	 на	 какъвто	 и	 да	
е	 търговски	 продукт	 и	 неговата	 стойност	 ска-
ча	моментално.	От	заглавия	на	филми,	песни,	
книги,	 картини,	 стихотворения,	 през	 кремове	
за	 лице	 и	 парфюми:	 оказва	 се	 че	 всеки	 един	
неодушивен	 предмет	 може	 да	 бъде	 предмет	
на	обичта.	И	 сякаш	ако	 се	окъпеш	с	шампоан	
„Море	от	 любов”,	 поръчаш	 си	 пица	 на	 парче,	
със	 специално	 отгледани	 „с	 любов”	 чери	 до-
матки	–	всичко	е	наред,	взел	си	своята	дневна	
доза.	Но	нима	точно	това	постоянно	вмък-ване	
на	тази	дума	не	е	символ	на	синдром,	свързан	
с	хронична	липса	на	любов?	
	 Всички	знаем	теоретично	какво	е	любовта.	А	
ако	позабравим	действително	какво	значи	тя,	
чичо	„Google”	веднага	ще	ни	„изплюе”	дузина	
от	верни	по-верни	отговора	–	„Любовта	е	чув-
ство	на	привързаност,	грижа,	привличане,	сим-
патия”,	 „Най-общо	 това	 е	 потребността	 човек	
да	бъде	всеотдаен	към	друг	човек”,	„Любовта	
е	дълбоко,	неизразимо	чувство,	което	се	спо-
деля	от	близки,	влюбени	и	такива,	които	имат	
интимни	 отношения.”	 Нямаме	 право	 да	 пле-
дираме	 за	 информационен	 дефицит.	 Просто	
понякога	ни	убягва	практиката.	И	не	само	по-
някога	–	а	дори	доста	често.	Колкото	и	да	се	оп-
равдаваме,	 че	 любовта	 всъщност	 е	 биохими-
чен	процес,	следващ	същите	физични	закони	в	
нашия	организъм	както	слюнкоотделянето	или	
потенето,	уви,	все	пак	не	е	точно	така.	Любовта	
е	нещо	повече.	Всъщност	–	тя	е	всичко.	
	 Дълбоко	вярвам,	че	любовта	е	закодирана	в	
нашето	душевно	ДНК	и	 всяко	 човешко	 съще-
ство	 е	 възлюбено	първоначално	от	 своя	Съз-
дател:	 „Ние обичаме Него, защото Бог пръв 
ни обикна.”	 (1Йоан	4:19)	И	 точно	 тази	любов	
е	причината	да	сме	на	земята.	И	тук	не	 гово-
ря	за	изтърканото	вече	понятие	любов,	а	за	
духовната	любов	агапе.	Онази,	която	покрива	
множеството	грехове.	Онази,	която	ни	кара	да	
се	чувстваме	живи	и	значими,	която	ни	приоб-
щава	в	общност.
	 Никога	 няма	 да	 забравя	 онази	 неделна	
проповед	 преди	 няколко	 месеца,	 когато	 пас-
торът	 каза	 най-краткото	 обобщение	 за	 лю-
бовта	 в	 едно	 просто	 изречение:	 „Любовта	
е	 дълг.”	 Тогава	 се	 почувствах	 като	 убодена	
от	 полски	 трън	 –	 въртейки	 се	 не	 си	 намирах	

удобно	местенце.	Огледах	 лицата	 на	миряни-
те,	 които	 стояха	 в	 непосредствена	 близост	
около	 мен	 и	 бяха	 в	 полезрението	 ми.	 Нищо.	
Никаква	 реакция.	 Или	 всички	 те	 добре	 знае-
ха	 това,	 което	 аз	 за	 първи	 път	 научавах	 тази	
сутрин	или	просто	не	му	отдадоха	такова	зна-
чение,	каквото	аз	му	отдадох...	Не...	но	как?	
Просто	някъде	имаше	грешка.	Тогава	осъзнах,	
че	грешката	всъщност	е	в	мен.	
	 Години	наред	в	съзнанието	ми	са	се	трупали	
като	прашни	антики	без	стойност	образи	и	сим-
воли	на	една	полу-любов,	нехомогенна	смес	от	
Холивудски	 сълзливи	продукции,	 пуерторикан-
ски	 сериали	 и	 високобюджетни	 реклами.	 Но	
това	не	беше	агапе.	Беше	медиен	продукт.	Да,	
печеливш,	 но	 напълно	 режисиран.	 Неестест-
вен.	 Такъв,	 който	 принизяваше	 първия	 май-
чин	 допир,	 който	 новороденото	 дете	 усеща,	
със	 стойноста	 на	 луксозен	 ексфолиращ	 сапун	
за	 тяло...	 Бавно	 започнах	 да	 осъзнавам	 това,	
което	беше	навсякъде	пред	очите	ми.	Любовта	
беше	не	само	избор,	но	и	свещен	дълг.	Тя	беше	
изворът	на	живот	 за	нас,	малките	човеци.	И	
точно	като	всеки	един	извор	бликаше	чиста,	не-
подправена,	животворяща	вода.	Но,	за	да	опа-
зим	нашият	извор	непокътнат	и	незамърсен	
идва	частта	с	дълга.	„Повече от всичко друго, 
което пазиш, пази сърцето си, защото от 
него са изворите на живота”	(Пр.4:23).	И	ако	
опазим	от	сърцето	си	да	блика	живата	вода	на	
любовта,	ние	и	всички	наоколо	ще	сме	напое-
ни	и	няма	да	изпитваме	жажда.	Защото	жажда-
та	за	любов	е	най-силна	и	деструктивна.	
	 Щастлива	съм,	че	нашия	български	език	е	
синонимно	 богат,	 така	 че	между	 предметите	
и	явленията	може	да	се	открие	тънка	граница.	
Любовта	ние	я	заменяме	с	думата	„обич“,	коя-
то	може	да	 се	 обясни	 като	 „постоянството	 на	
любовта“.	 Затова	 за	мен	 сентенцията	 „Обичта	
е	дълг“	напълно	ме	осия.	Всичко	така	логично	
се	подреди	за	мен.	Дългът	тук	го	възприемам	
на	ниво	длъжността	ми	да	приемам	кислород	
интензивно,	ако	искам	да	живея.	И	в	този	кон-
текст	 на	 мисли,	 се	 оказва,	 че	 имам	 най-пре-
красното	задължение	на	тази	земя:	да	обичам.	
Не	че	винаги	е	лесно,	но	е	единственото	дейст-
вие,	което	ме	приближава	до	Божията	същност	
и	до	всички	вас.
 лИлИ ПЕТКОВа

ВРЕМЕ НА ОБЩЕНИЕ
	 На	13	юни	част	от	служителите	в	църквата	пре-
караха	няколко	часа	в	общение,	 споделяне	на	
виждания	за	духовния	и	материалния	живот	на	
църквата	и	 в	молитва.	Време	на	доближаване	
един	към	друг,	но	доближаване	и	до	Бога.	
	 Нека	Бог	да	благославя	и	да	употребява	всеки	
един,	който	се	е	посветил	да	служи	за	изгражда-
не	на	Божието	царство	на	земята.
	 „Бъдете бдителни за себе си и за цялото ста-
до, в което Святият Дух ви е поставил еписко-
пи, да пасете църквата на Бога, която Той при-
доби със Собствената Си кръв.”	–	Деян.20:28

95 ГОДИНИ ПЕТДЕСЯТНО 
БЛАГОСЛОВЕНИE 

НАД БЪЛГАРИЯ

	 През	2015	г.	се	навършват	95	години	от	нача-
лото	 на	 благословението,	 което	 Бог	 дава	 над	
страната	 ни,	 чрез	 духовното	 кръщение,	 както	
Го	е	обещал	в	Словото	 си.	По	 този	повод,	на	
14	юни	 вярващите	 от	 църквите	 с	 кръщение	 в	
Святия	Дух	в	София	се	събраха	на	общо	бого-
служение	в	зала	3	на	НДК.	С	хваление,	молитви	
и	споделяне	на	Словото	присъстващите	имаха	
възможността	отново	да	се	докоснат	до	Божия-
та	благодат	и	още	веднъж	да	преживеят	силата	
и	действието	на	Святия	Дух	в	живота	си	обещан	
им	от	Христос.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
	 „И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде 
друг Утешител, за да бъде с вас вовеки. Ду-
хът на истината, Когото светът не може да 
приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. 
Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас 
и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; 
ще дойда при вас.”	–	Йоан	14:16-18


