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1. УВОДКакво означава според вас днес да
бъдеш „Ученик на Исус?”
(СЛ 2) Дали можем да дадем някои
определения за „Христов Ученик!”?
1- Внимателно изучаващ Писанията
човек!
2- Ревностен и активен поне един ден в
седмицата за Бога
3- Нестихващ апетит за хваление и
молитва
4- Постоянство/непропускане на
богослужения
5- Някой който намира удоволствие в
запаметяване на Писанията наизуст.
6- Някой който благовества
непрекъснато на хората
7- Активен участник в църковните
инициативи
8- Някой който пости всяка седмица
9- Ревностен враг на греха и
богохулството
Кое от изброените качества е сигурен
знак за наличие на правилно ученичество?
Ане. Има един анекдот, който казва, че
млад и силен мъж, останал без работа и
усърдно търсел. Един ден видял, че
зоопарка търсят работник. Веднага той се
явил в офиса и попитал в какво се състои
работата. Обяснили му, че горилата умряла
ненадейно и той трябва да се дегизира като
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горила и за няколко месеца да я имитира
пред зрителите, докато намерят друга.
Първия ден бил интересен. Той
обикалял из клетката и посетителите му
давали фъстъци, бадеми, а той обичал
такива неща. Втория ден, той почувствал, че
му става скучно и затова започнал да се
катери и да се люлее. Зрителите все повече
го харесвали и понеже бил атлетичен, те
викали насърчитено и хвърляли бадеми,
банани и бонбони.
Радвал се нашия работник за добре
платената позиция и на третия ден дори
направил няколко опита за скок. При
последния обаче опит, въжето се скъсало и
той полетял през оградата в съседната
клетка която била на лъва.
Вдигнал глава лъва и погледнал
нещастника. Тогава мистър горила, в уплаха
започнал да вика: Помощ, аз не съм горила
само съм облечен като горила!
При този вик, лъвът скочил, приближил
се до ужасения ВИД горила, ударил му една
лапа, а след това изсъскал на ухото му:
„Млъкни бе глупак! Заради теб и двама ни
ще уволнят! „
Добри имитатори! За да си Ученик Христов,
не е нужно да имитираш този или онзи.
Светът е пълен с имитатори. Особено
младото поколение. То е луднало да
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подражава на артисти, певци, музиканти,
футболисти и какви ли още не.
Какви неща се очаква от нас да имаме за да
бъдем днес Ученици не на кой да е, а на
Христос. Днес ще се спра само върху едно
от очакванията за Христовия ученик:
2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ 3) Ученика трябва да е способен да се
Учи!
Апостол Павел представя този принцип, по
следния начин:
Филип. 3:12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал
вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз
бидох уловен от Христа Исуса. 3:13 Братя, аз не считам,
че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се
простирам към предното, 3:14 пускам се към прицелната
точка за наградата на горното от Бога признание в Хриса
Исуса

Сега е футболен сезон. Снощи бях на едно
събитие свързано със наближаващия юбилей
150 години от Първата отпечатана на Български
Език Библия през 1871 г- Цариградска Библия.
Докато другите слушаха музикално изпълнение,
един си беше пуснал да гледа мач на телефона.
Не това обаче е важното. Това което искам да
ви кажа, е че един футболист е казал:
„Обичам да ме тренират! Обичам да
говорим за футбол със интелигентен треньор.
Да ми казват нови неща, да има диалог, да
разговаряме! „
Кой треньор не би се радвал на такъв
играч.
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Ученичеството спрямо Христос, не
„последна гара”, не е „Пристигащи полети” на
Аерогара. Ученичеството е ПРОГРЕСИЯ. Това е
стъпка след стъпка (за цял живот) ,преследване
на цел. Премеждия, трудности, спънки, ще се
опитват да ни отделят от целта, но ние трябва
отново да се фокусираме върху нея. Вероятно
всички се питаме: Пастирю, коя е целта?
(СЛ 4)
Ами, щом сме Ученици, на Христос, коя
може да е целта- Христоподобие!
Пр. Преди време си спомням като младо
момче, бях на излет в планините край Костенец.
Вървяхме водени от млад мъж. Той водеше, а
ние уморени от стръмнините, мъчени от
жаждата, на всеки километър, го питахме: Още
колко остава? А той посочваше право напред и
шеговито ни отговаряше по шопски:
„ И това върло(стръмно) и друго равно
нема!”
Ние много се дразнехме, защото това беше
отговора му след всеки следващ хълм, а
краката ни боляха, защото не всички имаха и
подходящи обувки за планина. Основния ни
проблем, беше, че ние се фокусирахме не
върху крайната си цел, а върху изкачването на
непосредствения хълм или стръмнина.
Автора на Евреи, ни казва как се преследва
цел:
Евр. 12:1 Следователно и ние, като сме обиколени от такъв
голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота
и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека
тичаме на предлежащето пред нас поприще, 12:2

6
като гледаме(фокусираме погледа си) на Исуса
начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради
предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря
срама и седна отдясно на Божия престол.

Въпросите ми към всички нас, тази сутрин
са:
Ученици ли сме на Исус?
Ако , ДА, тогава улавяме ли движение в
нашето УЧЕНИЧЕСТВО?
Ако , НЕ, тогава върху кой житейски хълм,
си фокусирал погледа си?- Къща, кола, кариера,
лозе, вила? Няма лошо, само не позволявай,
тези неща да откъсват погледа ти от
служението ти за Господа. От подражаването
ти, на Христос. Обучаването ти в Неговия
характер, обноски.
Пр. Аз съм в процес на ремонт в къщи и
виждам, колко е лесно материалните цели, да
те обладаят и разфокусират от Христос. Много
лесно например, „майсторите” , могат да се
превърнат в „хълма” на моя живот. Много лесно,
моментната цел, изпитание, трудност, могат да
ме вържат и задържат прогреса ми, към
Христос.
Знаете ли, има една сериозна опасност за
вярващия. Когато ние служим на Господа,
естествено, Той се радва и иска да ни насърчи.
Той, тогава започва да ни стимулира и ни
помага в материалните неща- снабдява
нуждите ни, изцелява болестите ни, дава ни
ново жилище, дава ни средства за да започнем
строеж или като мен –ремонт. Да ни по-добра
работа, по-висока заплата и т.н.Тогава идва
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решаващия момент. Аз съм изправен пред
дилемата- да продължа да работя за Господа
или да отпусна работата за Господа, да се
освободя от ангажименти за господа, за да мога
да дам повече време и сили и внимание на
…”хълма”!
Типични примери:
1-Боже дай ми работа!
След време: Господи, много работа имам и
нямам време за Теб!
2- Боже, дай ми да се задомя!
След време: Господи, ама тази жена, дето
си ми я дал, тя не ми оставя един ден почивка.
3- Боже, дай ни деца!
След няколко месеца: Боже, благодарим ти
за децата, ама те са все болни, все са на уроци,
все тренират, все трябва да сме с тях и около
тях и затова нямаме време за теб, църквата и
служението.
И така, Бог от една страна иска да ме
благослови материално, но аз лесно се
разфокусирвам от Христос и превръщам
благословенията Му в мой бог и от там
благословението ми, за кратко време съм в
състояние, да го превърна в проклятие за мен.
Как е духовната ти концентрация? Кой е
твоят бог в момента? Погледа ти изместен ли е
от Исус?
(СЛ 5) Този същия Исус, докато беше на земята,
един ден събра и народ и ученици и им каза:
Maрк 8:34 И повика народа заедно с учениците Си и рече
им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от
себе си, и така нека Ме следва.
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С други думи:
Ако ти си поел този път! Ако си решил да
следваш Господа! Ако искаш да бъдеш
Христоподобен и когато казваш „аз съм
Християнин”, това да не е само прозвище, а да
е посвещение! Ако е така, тогава Исус ни казва:
Слушай, не искам и не можеш да ме
изместваш и да имаш други приоритети
освен мен. Ако поставиш нещо или някой
преди Мен, не си Мой ученик. Искам това да го
разбереш и приемеш, независимо дали ти
харесва или не! Аз може да те благославям,
може и да те наказвам. Нито
благословенията ти, нито наказанията ти,
имат право да Ме поставят на „второ място”
в живота ти. Искам Аз да съм винаги №1 за
теб!
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ(СЛ 6)Християни или Хамелиони?
Много Християни днес може да са като
хамелионите. Те сменят цвета и окраската си
за да приличат на околната среда. Дърво,
храст, пясък, боклуци дори. И знаете ли
защо? За да може лесно да изстрелва
дългия си лепкав език и да пълни стомаха
си с мухи, скакалци, гъсеници и др.
Християнската Хамелионщина се изразява в
това, да се нагаждаме според света около
нас. И както е трудно да откриеш хамелиона,
когато, се е адаптирал към средата си, така
може да е трудно да различиш Християнина
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от света в който той се е адаптирал да
живее. И защо? За да бъдем сити и добре!
(СЛ 7)Покойния Американски евангелизатор
Били Грейм е казал:
Ние сме Библията, която светът чете!
Ние сме Веруюто, от което светът се
нуждае!
Ние сме Проповедите, които светът
слуша!
Научи се от днес да НЕ превръщаш
Божийте благословения в живота си в
проклятия. Трябва да се научим ВСИЧКО
което Бог допуска до нас, добро или лошо.
Красиво или грозно. Приятно или не. Просто
или сложно.
(СЛ 8) За Абсолютно ВСИЧКО, да си
задаваме въпроса: С това как мога да служа
на Бога? Всичко е от Бога и затова всичко,
трябва да е за Бога. Благословен ли си?
Има ли нещо в живота ми, домът ми, имота
ми, което да не служи на Бога? Служи с
благословенията си на Бога. Наранен ли си,
служи с раните си на Бога. Каквото и да
получаваш, научи се да го взимаш от
Божиите ръце и веднага мисли, как да го
инвестираш правилно за Божия слава, за да
ти бъде награда, а не наказание. С каквото
си благословен, с това служи още повече на
Бога! Предостави Му обратно всичко което
Той щедро ти е дарил и Му кажи:
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Всемогъщи Боже, аз Ти благодаря за
Твоята щедрост към мен и домът ми. Ето
сега моля Те великодушно, да приемеш
моето желание, това което Ти си ми дал, аз
да го предоставя отново за Твоя слава и в
служба на Твоето дело.

