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Как да разбираме Божията любов?
Библейски метафори за същността на любовта

Преобразяваща и възпитаваща любов

• Майстор – произведение: Любовта е
обсебваща. Човекът като “божествено
произведение на изкуството”, което придобива
окончателен вид чрез труден процес.

• Човек – домашно животно: Любовта е
инициативна. Бог се стреми да облагороди
човека, да го направи по-привлекателен за обич.

• Баща – син: Любовта е грижовна и
възпитаваща, насочена към изграждане на
божествен характер и достойнство у човека.

• Съпруг – съпруга: Любовта е изискваща,
ревнива, но и жертвоготовна, като не се
задоволява с нищо по-малко от съвършенството.

Бог



Мога ли да приема такава любов?
Себичен ли е Бог в любовта си?

• Бог няма нужди:

q Като суверенен, трансцендентен и вседостатъчен Творец, Той не
може да бъде лишен или накърнен от нещо.

q Като Троица Той няма нужда и от себеподобно същество извън Себе
Си, с което да общува.

• Бог познава напълно човешките нужди:

q Той приема и разбира човешките потребности; даже ги е “опитал” в
личността на Христос.

q Той вижда по-дълбоко от самите нас и откликва на истинските ни
нужди.

Себична наричаме тази любов, която задоволява личните си нужди
за сметка на своя обект.



Мога ли да приема такава любов?
Суровата любов и копнежът да бъдем щастливи

Не мога ли да
избягна

страданието?

Мога ли да постигна
щастието?

Преобразяващата и възпитаваща
любов на Бога

?



За какво щастие копнеят хората?
Попкултурните модели на щастие



За какво щастие копнея всъщност?
(не)осъзнати измерения на щастието

трайна радост

усмивки

цялостно
удовлетворение

удоволствие

взаимност

получаване

създаване

потребление



Парадигмата на щастието
Статично удоволствие или динамично изпълване?

• Приповдигнато
настроение
• Получаване на
положителни емоции
• Обогатяване с блага и
преживявания

“Пълнене” и насоченост
към себе си

“Изпълване” и насоченост
извън себе си

• Ведър поглед върху живота,
дори всред трудности и болка
• Увереност, че си обичан, и
отдаване на любов
• Обогатяване с любими хора;
готовност за саможертва

консумация мисия



Щастие и блаженство
Божията любов събужда един непознат копнеж

Бог



Човешкото покорство и страданието:
можем ли да сме щастливи, дори и когато страдаме?

•Самото ни покоряване на Бога е болезнено.

В светлината на правилно разбраната Божия
любов, трябва да се преосмисли и представата за
щастие. Истинско щастие и пълнота във
взаимоотношенията ни с Бога имаме, когато сме Му
покорни.

•Страданието подпомага процеса на покоряване.

1. Болката прави грехът у нас явен.

2. Страданието предпазва от чувството за самодостатъчност

3. Страданието като изпитание


