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Какво представлява основната концепция? 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

навсякъде по време на земното Му служение, да отидат по целия свят и да 

създават ученици от всички народи, Той им заръчва да научат тези нови ученици 

на всичко, на което Той е научил самите тях ( Матея 28:18-20). 

 По-късно апостол Павел заръчва същото на Тимотей: „И каквото си чул от 

мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да 

научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

 От 1951 година насам нашият екип е съветвал и общувал с десетки хиляди 

студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

• Много от членовете на Църквата (включително хора от църкви, които 

почитат нашия Господ и се поучават в Неговото Слово), не са сигурни, че 

са спасени. 

• Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

• Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

 

В стремежа си да посрещне тези три основни нужди и да обучава Христови 

последователи „Агапе България“ издаде серия от книжки под заглавието „Как да 

…“ или „Основни концепции“. В тях се разглеждат много от основните истини, 

проповядвани от Исус и учениците Му.  

„Основната концепция“ е идея или истина, която може да бъде предавана от 

един човек на друг и след това на трети, от едно духовно поколение на друго, без 

да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

на печатни материали, филми, видеокасети и аудиокасети на всички най-

говорими езици в света. Така Бог може да ги употребява, за да променя живота на 

десетки милиони хора.  

За да усвоите тези концепции, внимателно прочетете всяка от тях поне шест 

пъти1. Така  ще се подготвите да ги предавате на други, „които ще са способни да 

научат и други“. Усвоявайки тези основни материали и учейки и други да правят 

същото, вие ще спомогнете за достигането на благата вест за Христос до милиони 

хора. По този начин ще можете да допринесете значително за изпълнението на 

великото поръчение в нашето поколение. 

 

 

 

  

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Най-великата сила, познавана някога 
 

Над 1300 студенти и служители на Кемпъс Крусейд фор Крайст изпълваха 

красивата бална зала на хотел „Мариот“ в Чикаго. Те сякаш попиваха всяка моя 

дума, докато обяснявах едно от най-вълнуващите си духовни открития - как да 

обичаме чрез вяра. 

Любовта беше тема на мои лекции от години. Имах кратък и ясен план от 4 

точки: 

 

1. Бог ни обича безусловно. 

2. Заповядано ни е да обичаме другите - Бога, своите ближни и враговете си. 

3. Сами по себе си ние сме неспособни да обичаме другите. 

4. Можем да обичаме другите с Божията любов. 

 

Но както често става при проповедите за любовта, нещо липсваше. Рано 

една сутрин няколко години по-късно се събудих от дълбок сън. Знаех, че Бог 

иска да ми каже нещо. Почувствах необходимост да стана, да отворя Библията си и 

да коленича, за да чета и да се моля. Това, което открих през следващите два часа, 

обогати живота ми и живота на десетки хиляди хора. Аз научих как да обичам. 

С това разкритие Бог ми заповяда да споделям тази прекрасна истина с 

християните по света. Това общение с Господа, което промени живота ми, 

допълни и петата точка от плана на моята беседа върху любовта - ние обичаме 

чрез вяра. 

Любовта е най-великото нещо на света. Човечеството не познава по-голяма 

чест и сила от нея. Заемайки централно място в живота и словото на християните, 

тя коренно преобразява живота им и променя хода на историята. Гърците, 

римляните, езичниците и юдеите се мразели помежду си. Самата мисъл за любов 

и себеотрицание им била чужда. Но те имали възможност да наблюдават как 

християните от различни националности и с различни езици и култура 

действително се обичат и жертват от себе си, за да си помагат взаимно. Всички 

били учудени: „Вижте как се обичат тези хора!“ 

На тази конференция подканих студентите да вземат участие в революция 

на любовта. Предложих им да си съставят списък с имената на всички хора, които 

не харесват, и да започнат да ги обичат чрез вяра. 

Рано на другата сутрин една жена със светнали очи и грейнало лице ми 

каза: „Снощи животът ми се промени. От много години мразех родителите си. Не 

съм ги виждала, откакто бях на седемнайсет години, а сега съм на двайсет и две. 

Преди пет години се скарахме и аз напуснах дома си. Оттогава нито съм им писала, 

нито съм говорила с тях, въпреки че те постоянно се опитват да ме върнат вкъщи. 

Бях решила никога повече да не ги видя. Мразех ги.“ 



„Християнка съм от няколко месеца - продължи тя, - а преди това 

проституирах, вземах и разпространявах наркотици. Снощи Вие ме научихте как 

да обичам родителите си. Едва дочаках края на лекцията и отидох да им се обадя. 

Можете ли да повярвате? Сега наистина ги обичам с Божията любов и нямам 

търпение да ги видя.“ 

Всеки иска да бъде обичан. Повечето психолози са на мнение, че най-

голямата човешка нужда е да обичаме и да бъдем обичани. Нищо не може да устои 

на могъщата сила на любовта. 

В гръцкия език има три думи, които се превеждат с думата „любов“. Ерос 

обозначава половото влечение. Тази дума не се среща в Новия Завет. Филео се 

използва за приятелството или любовта към приятели и роднини. Тази дума 

загатва, че обичаш някого, защото заслужава да бъде обичан. Агапе е Божията 

любов - най-чистата и най- дълбоката любов. Тя не се проявява като обикновени 

емоции, а е израз на нечия воля. 

Агапе е Божията свръхестествена, безусловна любов към нас, която се 

разкрива най-пълно чрез смъртта на нашия Господ на кръста заради греховете 

ни. Това е свръхестествената любов, която Той иска да въплъти в нас и чрез нас 

към другите посредством Светия Си Дух. Любовта агапе се дава поради характера 

на този, който обича, а не заради достойнствата на обекта, обичан с тази любов. 

Понякога това е по-скоро любов „въпреки“, отколкото „поради“. 

 

В 1 Коринтяни 13 Бог използва вдъхновеното перо на апостол Павел, за да 

подчертае важността на този вид любов. В този красив и забележителен пасаж от 

Библията Павел пише, че, ако нямаме любов, всичко, което правим за Бога или за 

другите, е лишено от стойност. Нека размислим над тези думи: 

 

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал 

мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. 

И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако 

имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов 

нямам, нищо не съм. 

И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните и ако предам 

тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува (1 

Коринтяни 13:1-3). 

 

С други думи, независимо какво правим за Бога и за другите, то няма да има 

никаква стойност, ако не сме водени от Божията любов. 

 

 

 

 

 



Пет истини за любовта 
 

Но какво е агапе? Как се изразява този вид любов? 

Павел ни дава едно великолепно описание: 

 

Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, 

любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не 

търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на 

неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, 

на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. 

Любовта никога не преминава; другите дарби; обаче 

пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще 

престанат, знание ли е, ще се прекрати. 

И така, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-

голямата от тях е любовта (1 Коринтяни 13:4-8, 13). 

 

В следващата глава апостол Павел, вдъхновен от Светия Дух, настоява: 

„Стремете се към любовта“ (1 Коринтяни 14:1). 

Искам да споделя с вас пет изключително важни истини за любовта, които 

ще ви помогнат да разберете основата на обичането чрез вяра. 

 

 
 

1. Бог ни обича безусловно 

Бог обича с любовта агапе, описана в 1 Коринтяни 13. Той ни обича толкова 

много, че изпрати Сина Си да умре на кръста, за да може ние да имаме вечен 

живот. Любовта Му не се основава на дела от наша страна. Христос ни обича 

толкова много, че е умрял заради нас, още докато сме били грешници. 

Божията любов е безусловна и незаслужена. Бог ни обича въпреки 

безсилието, непокорството, греха и егоизма ни. Обича ни достатъчно, за да ни 

предостави път към изобилен и вечен живот. От кръста Христос извиква: „Отче, 

прости им, защото те не знаят какво правят.“ Ако Бог толкова много обича тези, 

които са грешни, можете ли да си представите колко много обича нас, които сме 



станали Негови деца чрез вяра в Христос и които искаме преди всичко да сме 

угодни Нему? 

Притчата за блудния син в Лука 15 глава е пример за Божията безусловна 

любов към Неговите деца. Един човек помолил баща си да му даде полагащата му 

се част от имота, опаковал си багажа и заминал за далечна страна, където 

прахосал всичко по забавления и проститутки. Когато от парите му не било 

останало вече нищо, в страната настъпил глад и той изпаднал в лишения. Накрая 

се осъзнал и си казал, че наемните работници на баща му имали поне какво да 

ядат. И решил: „Ще стана да отида при баща си и ще му река: Тате, съгреших 

против небето и пред теб; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме 

като един от наемниците си“ (Лука 15:18,19). 

Бащата го видял отдалече и сърцето му се изпълнило с любов и жалост. 

Изтичал към сина си, прегърнал го и го целунал. Мисля, че бащата е видял сина си 

толкова рано, защото се е молил за завръщането му и всеки ден дълго е 

наблюдавал самотния път, по който синът е трябвало да се прибере. 

Още преди синът да завърши признанието си, бащата го прекъснал и дал 

наставления на слугите да заколят угоеното теле и да се приготвят за 

празненство, защото изгубеният му син се покаял - променил е решението си и се 

е завърнал, за да стане отново част от семейството. 

Бог ни засвидетелства любовта Си още преди да станем християни, но тази 

история ни показва, че Той продължава да обича Своето дете, което се е 

отдалечило от Него. Той нетърпеливо очаква завръщането му в християнското 

семейство и подновяването на общението с него. 

Дори когато сме непокорни, Бог продължава да ни обича и да ни чака да 

отвърнем на Неговата любов и прошка. Павел пише:  

 

Защото много повече сега, като сме оправдани чрез Неговата кръв, 

ще се спасим от гняв чрез Него. Защото, ако бяхме примирени с Бога 

чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече 

сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия 

живот!(Римляни 5:9,10). 

 

 
 



Любовта на Бога към нас далеч надхвърля нашите човешки представи. Исус 

се моли: „Да бъдат всички (учениците и всички вярващи) едно; както ти, Отче, си в 

Мен и Аз в Теб... Аз в тях, и Ти в Мен, за да бъдат съвършени в едно; за да познае 

светът, че Ти Си Ме пратил и си ги възлюбил както си възлюбил Мен“ (Йоан 

17:21,23). 

Помислете само! Бог ни обича толкова, колкото обича и Своя единороден 

Син, Господ Исус Христос. Това е изключителна и изумителна истина, която 

трябва да разберем! Не е нужно да се страхуваме от някого, когато той ни обича 

съвършено. Не е нужно да се колебаем дали да доверим на Бога някоя област от 

живота си, защото Той ни обича истински. А почти невероятното във всичко това 

е фактът, че Той ни обича дори когато сме непокорни. 

На ниво човешки взаимоотношения такава е обичта на любящите 

родители. Еднакво силно обичах синовете си, както когато проявяваха 

непокорство, така и когато бяха послушни. Но воден от обичта си към тях и за 

тяхно добро, понякога ми се налагаше да ги наказвам. Така е и при 

взаимоотношенията ни с Бога. Когато сме непокорни, Той ни наказва и поправя, 

защото ни обича. 

 

В Евреи 12 се говори за любовта, която кара Бога да ни наказва: 

И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: „Сине 

мой, не презирай наказанието на Господа; и не отслабвай, когато те 

изобличава Той; защото Господ наказва този, когото люби, и бие 

всеки син, когото приема“. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас 

като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва? 

Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и ние сме 

ги почитали; не трябва ли много повече да се покоряваме на Отца на 

духовете и да живеем? 

Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за 

добре; а Той — за наша полза, за да бъдем участници в Неговата 

святост. Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб; 

но после донася мирния плод на правдата за тези, които са били 

обучавани чрез него (Евреи 12:5-7,9,10,11). 

 

Смъртта на Христос на кръста веднъж завинаги удовлетворява гнева и 

справедливостта на Бога относно греховете на невярващите. Бог ни наказва и 

поправя, за да ни помогне да израстваме и съзряваме духовно. 

Първите християни са търпели гонения, несгоди и невероятни страдания. 

Въпреки това Павел им пише: 

 

Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или 

гонение, или глад, или голота, или беда, или меч? Както е писано: 

„Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане. “ 



Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е 

възлюбил. 

Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито 

власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, 

нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни 

отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ 

(Римляни 8:35-39). 

 

Умовете ни не могат да схванат подобна любов, но ние можем да я 

изпитаме напълно със сърцата си. 

 

2. Заповядано ни е да обичаме 

Един законник попитал Исус: „Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?“ 

Исус отговорил: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с 

цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е най-голямата и първа заповед. А втора, 

подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“ На тия две 

заповеди висят целият закон и пророците“ (Матей 22:36-40). 

Имаше период в моя християнски живот, когато се притеснявах от 

заповедта да обичам Бога така всеотдайно. Та нима бе възможно да изпълня това 

високо изискване? Две изключително важни мисли ми помогнаха да желая 

всеотдайно да Го обичам и да съм Му угоден. 

Първо, Светият Дух е изпълнил сърцето ми с Божията любов, както е 

обещано в Римляни: 

 

А надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата 

ни чрез Светия Дух, който ни е даден (Римляни 5:5). 

 

Второ, открих, че колкото повече размишлявам върху атрибутите на Бога и 

чудесните неща, които е направил и прави за мен, толкова повече любовта ми към 

Него нараства. Аз Го обичам, защото Той пръв ме е възлюбил. 

Как е възможно Бог да ме обича толкова много, че да пожелае да умре 

заради мен? Защо е трябвало да ме избере за Свое дете? С какво съм заслужил да 

бъда Негов посланик и да разгласявам по света благата вест за Неговата любов и 

прошка? На какво дължа привилегията да бъда постоянно в Неговото присъствие 

и Светият Му Дух да живее в мен, както и обещанието Му да снабдява всички мои 

нужди според Своето богатство и слава? Защо трябва да имам привилегията - 

отказана на повечето хора в света, понеже не познават нашия Спасител - да се 

събуждам всяка сутрин с песен в сърцето и хваления на устните си, отправени 

към Него заради любовта, радостта и мира, които Той дава така щедро на всички, 

които се уповават на Неговия възлюбен Син Господ, Исус Христос? 

Когато предложих на Вонет, която сега е моя съпруга, да се омъжи за мен, 

бях повярвал наскоро. Тя беше активен член на църквата, макар че, както по-

късно разбрах, все още не беше християнка. Представете си изумлението й, когато 



в своята ревност за Христос й казах, че обичам Бога повече, отколкото обичам нея, 

и че Той винаги ще бъде на първо място в живота ми. Пропуснах да й обясня, а по 

това време и самият аз не осъзнавах, че именно поради любовта си към Бога аз 

можех да я обичам толкова силно. След време, преди да се оженим, тя също изпита 

Божията любов и прошка и стана Негово дете. 

С течение на времето Бог зае първото място и в нейния живот. Сега Той 

държи първенство в живота и на двама ни и затова ние се радваме на много по-

дълбока сърдечна връзка, отколкото би било възможно при други обстоятелства. 

Макар задълженията ми при служенето на Него да ме отвеждат в различни части 

на света и аз да съм често далеч от Вонет и от нашия дом, и двамата откриваме 

своята радост и удовлетворение в Него. Взаимната ни любов към Него и Неговата 

любов към нас обогатяват времето, когато имаме възможност да бъдем заедно. 

Можем да съжаляваме човека, който още не се е научил да обича Бога и да 

Го търси повече от всичко друго, понеже пропуска благословенията, 

предназначени за тези, които обичат Бога от все сърце, душа и ум. 

Когато истински обичаме Бога от все сърце, душа и ум, ние от само себе си 

ще изпълняваме заповедта да обичаме ближния както себе си. Ако 

взаимоотношенията ни с Бога по вертикала са правилни, то и взаимоотношенията 

ни с другите по хоризонтала ще бъдат правилни. 

Когато билярдните топки се търкалят свободно по масата, те се отблъскват 

от само себе си поради начина, по който са конструирани. Но ако към няколко от 

тях прикачим връвчици и ги издигнем перпендикулярно на масата, те ще се 

скупчат една до друга. 

Когато отделните християни са прикрепили живота си към Христос, 

свързани са с Бога и ходят по Духа, като Го обичат от все сърце, душа и ум, те ще 

изпълняват Божията заповед да обичат другите като себе си. 

Апостол Павел обяснява: 

Понеже заповедите: „Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не 

пожелавай“; и коя да било друга заповед се заключават в тия думи: „Да 

любиш ближния си както себе си. “Любовта не върши зло на ближния; 

следователно, любовта е изпълнение на закона (Римляни 13:9,10). 

Именно любовта към Бога и към другите води до правда, плод и слава за 

Христос. 

Заповядано ни е да обичаме другите, защото тази любов свидетелства и за 

връзката ни с Бога. По любовта ни към другите може да се види, че принадлежим 

на Христос. Когато апостол Йоан казва, че ако не обичаме другите, не познаваме 

Бога, защото Бог е любов, той всъщност отъждествява спасението ни с начина, по 

който обичаме другите. 

Йоан казва: 

Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а 

заключи сърцето си от него, как обитава него Божията любов? (1 Йоан 3:17). 

Исус казва: 



Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих 

(Йоан 15:12). 

Като християни ние трябва да обичаме ближния си, защото той е Божие 

творение, създадено по Божий образ, защото Бог го обича и защото Христос е 

умрял заради него. Според примера на нашия Господ трябва да обичаме всички 

така, както Той ги обича. Трябва всеотдайно да помагаме на другите да изпитат 

Неговата любов и прошка. 

 

Исус казва още: 

Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля 

си. “Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за ония, 

които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на 

небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и 

над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. И ако 

поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли 

това и езичниците? (Матей 5:43- 45,47). 

 

Когато християните започнат да се държат като християни и да обичат Бога, 

своите ближни, неприятелите си и особено братята си християни независимо от 

техния цвят, раса или обществено положение, тогава и в днешно време, както 

през първи век, ще забележим огромна и коренна промяна, обхващаща цялото 

общество. Хората ще се удивляват на любовта ни, също както са се удивявали на 

любовта на християните от първи век и са казвали: „Вижте как се обичат!“ 

Разговарям с много студенти и възрастни хора, които не могат да приемат 

себе си. Някои са обременени от вина поради не- изповядани грехове, други не 

могат да се примирят с физическите си недъзи. Трети се чувстват умствено или 

социално непълноценни. Съветът ми към всеки от тях е следният: „Бог ви обича и 

ви приема такива, каквито сте. Вие трябва да сторите същото. Престанете да се 

вглеждате само в себе си! Насочете любовта и вниманието си към Христос и 

другите. Започнете да губите себе си в служене на Бога и на своите ближни.“ 

Божият вид любов е обединяваща сила сред християните! Павел ни 

увещава да „се облечем в любовта, която свързва всичко в съвършенство“ 

(Колосяни 3:14), за да „се утешат сърцата ни, като се свържат заедно в любов...“ 

(Колосяни 2:2). Само универсалната Божия любов може да премине през трудно 

преодолимите препятствия, издигнати от човешките различия. Единствено 

общото посвещаване на Христос - източникът на любовта - може да отстрани 

напрежението, да разсее недоверието, да насърчи откровеността, да извади наяве 

най-доброто в хората и да им помогне да служат на Христос заедно и 

плодотворно. 

Една майка сподели, че тези принципи са я направили по-търпелива и 

внимателна към съпруга и децата й. „Децата ме подлудяваха с всичките си детски 

прищевки - сподели тя. — Бях раздразнителна към тях и понеже се чувствах 

ужасно, вечно критикувах и додявах на съпруга си. Нищо чудно, че той си 



намираше извинения да работи до късно в офиса. Но сега всичко е различно - 

откакто се научих да обичам чрез вяра, Божията любов царува в дома ни.“ 

Един съпруг разказа: „След като се научих да обичам чрез вяра, със 

съпругата ми сякаш се влюбихме отново и вече дори ми е приятно да работя с 

колеги, които преди не можех да понасям.“ 

 

3. Сами по себе си не можем да обичаме другите да обичаме другите 

Също както „тези, които са в плътта (плътският човек), не могат да угодят на 

Бога“, така и ние сами по себе си не можем да обичаме другите както трябва. 

Hиe сме неспособни сами да показваме агапе, Божията безусловна любов 

към другите. Колко пъти сте вземали твърдото решение да обичате някого? 

Колко често сте се опитвали да наподобите някаква добронамереност и обич към 

човек, към когото не изпитвате нищо? Невъзможно е, нали? Сами по себе си ние 

не можем да обичаме с Божия вид любов. 

По природа хората не са търпеливи и внимателни. Ние ревнуваме, 

завиждаме и се самоизтъкваме. Ние сме горди, високомерни, егоистични и груби и 

държим на своето си. Никога не бихме могли да обичаме другите така, както Бог 

ни обича! 

 

4. Можем да обичаме с Божията любов 

Именно Божията любов ни е довела при Христос. Именно този вид любов ни 

подкрепя и насърчава всеки ден. Чрез Неговата любов в себе си ние можем да 

водим хора при Христос и да служим на другите вярващи така, както Бог ни е 

заръчал. 

Животът на Исус Христос е върховен израз на Божията любов. Раждането, 

характерът, учението, животът, смъртта и възкресението Му съставят 

съвършената и цялостна картина на Божия вид любов. 

Как тази любов влиза в живота ни? Ние я придобиваме в момента, в който 

приемем Исус Христос и Светият Дух дойде в живота ни. Словото казва: „Божията 

любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден“ (Римляни 5:5). 

Бог е Дух и „плодът на Духа е: любов...“ (Галатяни 5:22). Когато сме направлявани 

от Духа, ние можем да обичаме с Божията любов. 

Когато Христос влезе в живота ни и ние станем християни, Бог ни дава 

всичко необходимо, за да бъдем различни. Освен подбудата, Той ни дава и 

способността. Той влага в нас един нов вид любов. 

Но как любовта може да добие действителен образ 6 живота ни? Как да 

обичаме? Чрез декларации? Чрез самоналожена дисциплина? Не. Единственият 

начин да обичаме е обяснен в последната точка. 

 

5. Ние обичаме чрез вяра 

Всичко в християнския живот се основава на вяра. Ние 

обичаме чрез вяра, също както сме приели Христос чрез вяра и 

както биваме изпълвани с Духа чрез вяра. 



 

 

Ако плодът на Духа е любов, логично е да запитаме: „Не е ли достатъчно да 

бъдем изпълнени с Духа?“ Това е така от Божия гледна точка, но не винаги става 

така на практика. 

Много християни обичат с Божията любов и изявяват плода на Духа в 

живота си, без съзнателно или преднамерено с вяра да изповядват Неговата 

любов. Но без да осъзнават това, те всъщност обичат чрез вяра и затова не 

намират за необходимо с вяра да изповядат Божията любов. 

В Евреи 11:6 се казва: „Без вяра не е възможно да се угоди на Бога.“ 

Очевидно е, че там, където няма вяра, няма и проява на Божията любов. 

Ако ви е трудно да обичате другите, припомнете си заповедта на Исус: 

„Любете се един друг както Аз ви възлюбих.“ Божията воля за нас е да обичаме. 

Той не би ни заповядал да правим нещо, без да ни дава сила за това. В 1 Йоан 

5:14,15 Бог обещава, че ако искаме нещо според Неговата воля, Той ни слуша и ни 

отговаря. Като отнесем това обещание към Божията заповед, можем с вяра да 

поискаме привилегията да обичаме с Неговата любов. 

Бог има неизчерпаемо количество от Своята божествена, свръхестествена 

любов агапе. Тя е наша и ние можем да я искаме, да я изпитваме в живота си, да я 

предаваме на другите и по този начин да докоснем хиляди хора с истински 

значимата любов, с любовта, която ще им помогне да познават Исус Христос. 

За да изпитаме и споделим тази любов, ние трябва да я изповядаме с вяра. 

Това означава въз основа на Божията заповед и обещание да разчитаме на 

обещанието Му да ни даде всичко, от което имаме нужда, за да изпълним Волята 

Му. 

Тази истина не е нова. Записана е в Божието Слово преди 2000 години. Но 

през онази ранна утрин преди няколко години тя беше ново откритие за мен, 

както и за хилядите други християни, с които съм я споделял. Когато започнах да 

упражнявам любовта чрез вяра, открих, че напрежението между мен и другите 

хора започна да изчезва често като по чудо. 

Имаше период, когато за мен беше проблем да обичам един от нашите 

служители. Това ме тревожеше. Исках да го обичам. Знаех, че ми е заповядано да 

го обичам, но поради несъвместимост и личностни различия, ми беше трудно да 

го правя. Тогава Бог ми напомни 1 Петър 5:7: „И всяка ваша грижа възложете на 

Него, защото Той се грижи за вас“. Реших да възложа този проблем на Него и да 

обичам въпросния човек чрез вяра. Когато с вяра изповядах Божията любов към 

този човек, притесненията ми изчезнаха. Знаех, че Бог е поел грижата за всичко. 

След един час намерих под вратата си писмо от същия човек, който нямаше 

как да знае какво бях преживял току-що. Всъщност писмото беше написано 

предишния ден. Господ беше предвидил промяната в мен. Същия следобед се 

срещнах с този приятел. Никога дотогава не бяхме прекарвали така добре заедно 

в молитва и общение. Фактът, че обичахме с Божията любов чрез вяра, беше 

променил нашето взаимоотношение. 



Двама талантливи адвокати хранеха професионална вражда помежду си и 

дори се ненавиждаха. Въпреки че и двамата бяха изтъкнати членове на една и 

съща кантора, те постоянно се критикуваха един друг и правеха живота си 

непоносим. 

Единият от тях прие Христос с помощта на нашето служение и след 

няколко месеца дойде за съвет. 

„Мразя и критикувам колегата си от години - каза той, - а и той ми отвръща 

със същото. Но сега, когато съм християнин, ми се струва, че не е редно да 

продължавам тази война. Какво да правя?“ 

„Защо не помолиш съдружника си да ти прости и не му кажеш, че го 

обичаш?“ - предложих му аз. 

„Никога! - възкликна той. - Това би било лицемерие. Аз не го обичам. Как 

бих могъл да му кажа, че го обичам, когато не го обичам?“ 

Обясних му, че Бог заповядва на Своите деца да обичат дори враговете си и 

че Неговата свръхестествена, безусловна любов агапе е израз на нашата воля, 

която упражняваме чрез вяра. 

Например любовта, описана в 1 Коринтяни 13: 

 

„...дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се 

превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се 

раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва 

заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на 

всичко се надява, всичко търпи.“ 

 

„Ще забележиш, че нито едно от тези описания на любовта не представлява 

израз на чувства, а на воля“ - обясних аз. 

Коленичихме и се молихме заедно. Приятелят ми помоли Бога да му прости 

критикарското отношение към неговия колега и с вяра изповяда Божията любов 

към него. 

Рано на другата сутрин приятелят ми влязъл в кабинета на колегата си и 

казал: „Случи ми се нещо невероятно. Станах християнин. И съм дошъл, за да те 

помоля да ми простиш всичко, с което съм те наранил в миналото, и за да ти кажа, 

че те обичам.“ 

Колегата му бил толкова изненадан и изобличен за собствения си грях, че в 

отговор на това удивително признание помолил приятеля ми да му прости. След 

това казал: „Аз също бих искал да стана християнин. Би ли ми показал какво 

трябва да направя?“ 

Приятелят ми сторил това, като използвал книжката „Четирите духовни 

принципа“, и после заедно коленичили да се помолят. По-късно и двамата дойдоха 

при мен, за да ми разкажат за това чудо на Божията любов. 

Веднъж един специален помощник на един бивш губернатор на 

Калифорния посети офиса ни в Ероухед Спрингс. По време на посещението си той 



прие Исус Христос като свой Спасител и Господ. Започна да открива какво значи 

да обичаш чрез вяра. 

Преди известно бреме неговият син ги бе напуснал след спречкване 

помежду им. Размисляйки над проблема, този новоповярвал християнин осъзна, 

че никога не бе казвал на сина си, че го обича. На път към дома от Ероухед 

Спрингс той помолил Бога да доведе сина му вкъщи, за да може да поправи 

нещата. Искал да изрази любовта си към него. Когато приближил дома си, сърцето 

му забило учестено. Лампата на горния етаж светела, а това означавало, че синът 

му се е прибрал вкъщи! Скоро баща и син се прегърнали, сдобрили се и 

установили нова връзка, основана върху Божията все опрощаваща любов. 

Един футболист студент, израснал в квартал, където към чернокожите се 

отнасяли с презрение, беше открил, че му е невъзможно да обича негрите. Но една 

вечер ме чул да говоря пред група студенти с различен цвят на кожата за това как 

да обичаме чрез вяра, особено когато става дума за хора от други раси. 

„Докато се молехте - каза ми той по-късно, - аз поисках Бог да ми даде 

Своята любов към негрите. Когато излязох от амфитеатъра, първият срещнат 

човек беше негър, който разговаряше с бяло момиче. За човек, мразещ негрите, 

това е възможно най-предизвикателната ситуация, която можете да си 

представите. Но изведнъж почувствах състрадание към този негър! Преди щях да 

го намразя и вероятно бих се държал грубо и невъздържано с него. Но Бог бе чул 

молитвата ми.“ 

Същата вечер една млада чернокожа двойка се приближи към мен във 

фоайето на хотела в Ероухед Спрингс. Те грееха. 

„Тази вечер с мен се случи нещо чудесно - каза младата жена. - Бях 

освободена от омразата си към белите хора. Мразила съм ги още от времето, 

когато бях малко момиченце. Знаех, че като християнка трябва да обичам белите 

хора, но не можех да направя нищо. Мразех ги и исках отмъщение. Тази вечер 

започнах да обичам белите чрез вяра и това наистина подейства.“ 

Младият мъж добави: „И при мен имаше ефект. Вече не изпитвам омраза 

към белите. Благодарим ви, че ни казахте как да обичаме чрез вяра.“ 

Бели, които мразят негрите, и негри, които мразят белите, откриват 

Божията свръхестествена любов един към друг. Съпрузи и съпруги християни, 

които живеят в неразбирателство, изповядват Божията любов чрез вяра и стават 

чудеса. Сблъсъци между родители и деца престават и разминаването между 

поколенията бива преодолявано от любовта чрез вяра. Професионални спорове 

биват разрешавани. Враговете престават да бъдат врагове, когато започнем да ги 

обичаме чрез вяра. Божията любов премахва предразсъдъците и събаря 

бариерите. 

Любовта е най-великата сила, позната на хората. Тя променя хода на света 

през първи век. Бог я използва и сега, за да доведе до коренна промяна през 20-ти 

век. Нищо не може да победи Божията любов. 

През първи век любовта и вярата се съединяват и това довежда до голяма 

духовна революция по целия познат тогава свят. След това по време на мрачното 



Средновековие хората губят и двете. Откритието на Мартин Лутер и приятелите 

му, че „праведният чрез вяра ще живее“, предизвиква Реформацията и ново 

мощно движение на Божия Дух. Но няма много любов. Всъщност често избухват 

големи конфликти. 

 
 

Днес Бог отново ни напомня за библейския съюз между двете - вяра и 

любов. Чрез вяра тази свръхестествена божествена любов на Бога може да 

достигне там, където нищо друго не може да отиде, и да печели души за Христос. 

Любовта, която произлиза от тази вяра, запленява хората навсякъде, така че, като 

живеем и обичаме чрез вяра, ние разпространяваме Божията любов по целия свят. 

Тази любов е заразителна, привлекателна и настойчива. Тя поражда глад за Бога. 

Тя е дейна - постоянно търси начини да се изяви, хора, които да насърчи, и 

възможности да промени нечий живот. 

Леонард е пример за такава любов. Вечерта, в която прие Христос за свой 

личен Спасител, сърцето му се изпълни с любов и той коренно се промени. До 

този момент той бе мразил всичко и всички. 

Често, когато се прибирал вкъщи късно през нощта и пиян, ритал кучето си, 

за да го помести от верандата. То лаело, ръмжало и се опитвало да го ухапе. 

Олюлявайки се под въздействието на алкохола, Леонард гонел кучето си около 

външната маса. 

Скоро и жена му се намесвала в свадата. Започвали да се проклинат и да се 

бият. Накрая Леонард изритвал кучето от верандата, като мятал столове и саксии 

във всички посоки. 

„Но вечерта, когато приех Христос - разказва той, - бях така изпълнен с 

любов и мисля, че дори кучето усети, че съм различен. То се надигна по корем и 

пропълзя към мен, а после легна върху същите тези крака, които го бяха ритали 

през всичките предишни нощи.“ 

 

 

 



Направете стъпката 
 

Любовта агапе често намира израз в състраданието. Исус казва: „Ако някой вярва 

в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му“ (Йоан 7:38). Състраданието е 

една от тези реки. То е тих поток от нежност и загриженост за нуждите на друг 

човек. Тази любов кара Исус да нахрани гладните, да утеши скърбящите, да 

изцели болните, да поучава множествата и да възкресява мъртвите. 

Повечето от нас в определен момент от живота си са изпитвали подобен 

прилив на любов към някого. 

Може би това е станало, докато сте миели чинии или докато сте били на 

работа, докато сте карали колата си по магистралата или докато сте си седели в 

класната стая. Не сте могли да си го обясните, но сте почувствали непреодолимо 

желание да направите нещо за този човек. 

Насърчавам ви да направите първата стъпка: започнете да обичате чрез 

вяра и следвайте поетия път. Божието състрадание се излива върху човека в 

нужда. Приливът на любов във вас означава, че Бог ви изпълва с божествено 

състрадание и че Той ви е избрал да послужите на този човек. 

Помолете Бога да прояви Своето нежно състрадание по някакъв начин чрез 

вас днес. Докато се молите, поискайте Той да вложи загриженост за някого в 

сърцето ви. Когато усетите в себе си потока на Божията любов към този човек, 

открийте каква е нуждата му и започнете да му помагате. Като следвате 

напътствията на Божия Дух, вие можете да служите на тези, които Господ иска да 

промени, и така да участвате в Неговите чудотворни грижи. Когато Бог ви 

напътства да помогнете на някого, Той ще ви даде и силите да извършите това, с 

което ви е натоварил (Филипяни 4:13). 

На една от страниците на японско списание има снимка на пеперуда. 

Цветът й е мръсно сив, докато не бъде стоплена от човешка длан. Допирът от 

дланта причинява реакция на специалното мастило, с което е отпечатана, и тъмно 

сивият цвят се превръща в блестяща цветна дъга. 

Какво друго би могло да се промени по същия начин от топлината на вашия 

интерес и любовта агапе? Семейството ви? Църквата ви? Градът ви? Този 

изпълнен с болка свят жадува да му бъде обърнато внимание - искрено внимание! 

Чрез Божията любов агапе вие можете да проявите това внимание! 

 

Съставете списък 
 

Но какво да правим с тези, които сякаш е невъзможно да харесаме? Хората, с 

които трудно общуваме? Онези, чието държане не ни допада? Насърчавам ви да 

съставите списък с имената на хората, които не харесвате, и да започнете да ги 

обичате чрез вяра. Навярно ще включите и себе си в списъка. Някога мислили ли 

сте да повярвате истините от 1 Коринтяни 13 по отношение на себе си? Помолете 



Бога да ви помогне да се видите такива, каквито ви вижда Той. Няма причина да 

не се харесвате, щом вашият Създател вече ви е простил и ви е засвидетелствал 

безусловната Си любов, като е умрял заради вас! 

Ако Христос е в нас, ние сме съвършени, защото самият Христос е 

съвършената любов, съвършеният мир, съвършеното търпение и съвършената 

милост. Той е цялата доброта и е в нас! 

Когато Сатаната се опитва да ви атакува, като ви напомня за грехове, които 

вече сте изповядали, или като преувеличава вашите слабости и недостатъци, с 

вяра изповядайте прошката и праведноста на Бога и като се опирате на 

авторитета на Неговото Слово, благодарете Му, че вече не е нужно да се 

страхувате от обвиненията на Сатаната. Благодарете на Бога, че сте Негово дете и 

че греховете ви са опростени. Благодарете Му, че Сатаната няма власт над вас, 

освен тази, която Бог му позволи да упражни. Накрая възложете тази грижа на 

Господа, както ни е заповядано в 1 Петър 5:7. 

Списъкът на тези, които ще обичате чрез вяра, може да включва вашия шеф, 

някой колега, съпруга или съпругата ви, децата или родителите ви. Молете се за 

всеки от тях. Помолете Светия Дух да ви изпъни с Христовата любов към тях. След 

това потърсете среща с тях, като с вяра черпите от Божията безгранична, 

неизчерпаема, покоряваща любов. Очаквайте Бог да работи чрез вас! 

Наблюдавайте Го как употребява усмивката ви, думите ви, търпението ви, за да 

изрази любовта Си към всеки човек. 

Обичайте чрез вяра всеки свой „враг“ - всеки, който ви разгневява, 

пренебрегва, отегчава или обърква. Хората имат нужда да бъдат обичани с 

Божията любов. 

През една дълга студена зима на плещите на една домакиня се стоварили 

куп грижи за семейството - заушка, шарка, счупен нос, три нови зъба на бебето и 

безчет други проблеми. Дошъл момент, в който напрежението и изискванията 

станали твърде много за нея. Накрая тя паднала на колене и запротестирала: „О, 

Господи, имам твърде много да върша!“ Но представете си изненадата й, когато се 

чула да казва: „О, Господи, имам твърде много да обичам!“ Възможностите да 

обичаме чрез вяра никога няма да свършат. 

Помнете, че любовта агапе е израз на волята, а не е просто чувство. Ние 

обичаме чрез вяра. Можем да изповядваме Божията любов чрез вяра — стъпка по 

стъпка и към всеки човек. 

„Плодът на Духа е любов...“ Както всеки плод, така и любовта расте. За да 

има плод, трябва да има семе, после цвят и опрашване, след това топло слънце и 

освежителни дъждове, а понякога и насрещни ветрове. Така е и в живота - 

любовта ни ще бъде стопляна от радост, заливана от сълзи и развявана от ветрове 

на обстоятелствата. Бог използва всичко, което преживяваме, за да се изпълни 

волята Му за нашия живот. Той прави така, че любовта ни да расте. Това е един 

постоянен, възходящ процес. Както Павел казва: „И Господ да ви направи да 

растете и да изобилствате в любов един към друг и към всички...“ (1 Солунци 

3:12). 



Позволете на любовта да ви води 
 

Как способността да обичаме чрез вяра ни подтиква да благовестваме активно и 

да работим за изпълнението на Великото поръчение? 

Когато чрез вяра заобичаме Бога истински от все сърце, душа, ум и сила, и 

обикнем ближните си както себе си, ние ще започнем да гледаме на хората така, 

както Бог ги вижда - като много ценни личности, като тези, за които Христос 

умря. В резултат на това ние ще се ръководим от същата любов, която кара 

апостол Павел да каже: „Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек“ 

(Колосяни 1:8). 

Любовта, Божият вид любов, прави Великото поръчение наша лична 

отговорност и привилегия. Когато нехристияните забележат любовта между 

вярващите, не само изявена с думи, но и показана на дело, подобно на 

предшествениците си от първи век, те ще бъдат удивени от това „как се обичат 

християните“ и с готовност ще приемат и прославят нашия Спасител заедно с нас. 

Представете си само силата, с която разполагаме - деятелна и изпълнена с 

радост! Тя идва от нашия Спасител Исус Христос, който ни обича и изрично 

обещава в Словото Си да ни даде всичко, от което се нуждаем. Не е нужно да 

гадаем, да се надяваме или да си пожелаваме. По всяко време можем с вяра да 

изповядаме тази любов въз основа на Божията заповед да обичаме и на Неговото 

обещание да отговаря, когато молитвите ни са според Неговата воля. 

Защо не се молите с тази молитва: „Господи, Ти никога не би ми заповядал 

да обичам, ако не Си имал намерение да ми дадеш сили за това. Ето защо, като се 

опирам на авторитета на Твоята заповед да обичам и на Твоето обещание да 

отговаряш на молбите ми, ако са според волята Ти, аз искам да имам Твоята 

любов от 1 Коринтяни 13 към Теб, към всички хора и към самия себе си. Амин!“  

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да обичаме чрез вярата“ е „основна концепция“. Можете да я 

усвоите, като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, според както 

ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят всичко, 

което съм ви заповядал...“. Апостол Павел ни насърчава да правим същото. „И 

каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които 

да са способни да научат и други“ (2 Тимотей 2:2).  

  



Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Как ще обясните разликата между любовта „ерос“, „филео“ и „агапе“?  

 

2. Какво е безусловната любов? Как можем да проявим този вид любов към 

другите?  

 

3. Какво се говори в Римляни 8:35-39 за Божията любов? 

 

4. Разбирате ли дълбочината на Божията любов към вас? Ако да, как се отразява 

това ваше разбиране на живота ви? Ако не, какво можете да направите, за да 

задълбочите разбирането си за Неговата любов? 

 

5. Как ще изпълните заповедта от Йоан 13:34? 

 

6. Как е определена истинската любов в 1 Йоан 3:16-19 и 4:14-19? 

 

7. Как можете да покажете любов в следните ситуации? 

а) вкъщи 

б) в училище 

в) на работа 

г) в църквата 

д) на спортно състезание 

 

8. Защо е важно да обичаме себе си? Как можем да направим това? Какво често ни 

пречи да обичаме себе си? Как се отразява това на любовта ни към другите?  

 

9. Защо любовта е достатъчно силна да преодолее предразсъдъците, омразата, 

бунтарството, гнева, страха или ревността? Как става това?  

 

10. Защо чувстваме любов? (Виж Римляни 5:5.) 

 

11. Как можем да изповядаме Божията любов? Защо вярата е важна в любовта?  

 

12. Къде можем да намерим помощ, когато ни е трудно да обичаме някого? 

а) 1 Петър 5:7 

б) Филипяни4:13 

в) Колосяни 3:2,13 

г) 1 Солунци 3:12,13 

 

13. Как е изразена любовта в Колосяни 1:28? 

 



14. Как можем да свържем обещаното в 1 Йоан 5:14,15 с изповядването на 

Божията сила да обичаме другите чрез вяра? Какво отношение има това обещание 

към вашето лично благовестване? 

 

15. Съставете списък с имената на хората, които не харесвате, и започнете да ги 

обичате чрез вяра. Помолете Светия Дух да ви изпълни с Христовата любов към 

всеки от тях. Молете се за всеки поотделно. Посочете начини, по които можете да 

покажете Христовата любов към тях през тази седмица.  

Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Избройте и обсъдете качествата на Божията любов, посочени в 1 Коринтяни 13. 

Намерете синоним или направете кратко описание на всяко качество. Споделете 

какво означава за вас всяко едно от тях. 

 

2. Обсъдете как църквата, която е тяло от вярващи християни, може да изразява 

любовта си към Бога и един към друг. 

 

3. Нека всеки от групата разкаже за някого от познатите си, когото счита „свой 

ближен“. По какъв начин можете да покажете любов към този човек? 

 

4. В живота на повечето от нас има поне една слабост, която ни е трудно да 

обичаме. Споделете този недостатък (ако е удобно) с групата си. Как Божията 

любов може да ви помогне да обичате себе си в тази област? 

 

5. Припомнете си случай, когато е трябвало да потърсите Божията сила, за да 

обичате свой враг. Разкажете какво се случи. Ако познавате някого, когото не 

можете да обичате, какво ще направите през тази седмица, за да промените 

положението? 

 

6. Кои са основните елементи на заповедта, дадена на вярващите в Матей 22:36- 

40? Какво означава за вас всеки елемент? 

 

7. Каква е ролята на Божията заповед, на Неговото обещание и на вашата воля при 

обичането чрез вяра? (виж 1 Йоан 5:14,15) 

 

8. Любовта е процес на израстване. Споделете някои области в живота си, в които 

Бог ви подтиква да обичате чрез вяра. 

 

 

 

  



Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

Основни концепции, които ще ви помогнат да живеете изобилно и да обяснявате 

на други изобилния християнски живот: 

 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  

4.  Как да ходим по Духа 

5.  Как да бъдем плодоносни свидетели  

6. Как да представяме Христос на другите  

7. Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8. Как да обичаме чрез вяра 

9. Как да се молим с увереност  

10. Как да преживеем приключението „даване“ 

 
  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? Бил Брайт. „Четирите 

духовни принципа“ е едно от най-ефективните и широко използвани помагала за 

благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на 

благата вест. Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на всички основни 

езици в света. 

  Десет основни стъпки. Бил Брайт. Общ курс на обучение за новоповярвали 

и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки вярващ трябва 

да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици хиляди хора. 

Преведени са на много езици и представляват солидна основа за израстване в 

вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните теми: 

 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  

Стъпка 4  Християнинът и молитвата  

Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 



 


