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1. УВОД- 

Преговор: 
Мисия 1: Ловци на човеци! Ти имаш план за 
живота си, Исус също има план за живота ти. По 
–добър план от твоя личен. Ако чувстваш 
дълбоко в себе си, желание да се подчиниш на 
Божия план за теб, не се страхувай. Върви смело 
и чакай деня в който Бог ще те призове. 
 
Мисия 2: С Исус в лодката на твоя живот! Когато 
Исус е в твоя живот, няма значение, колко силна 
е бурята! Той я владее, Той я контролира! 
 
Днес ще помислим върху Мисия 3! Как да я 
озаглавим? Нека първо помислим върху нея и 
тогава ще я формулираме в едно изречение! 
Матей описва историята  

 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Морето е място където се очаква човек да е силен. 
Морето изисква цялото ти внимание и концентрация.  

Пр. Бил съм 7-8 годишен, когато един вярващ 
който беше капитан на малко корабче, ме взе със себе 
си. Излязохме в открито море, и той ме попита дали 
искам да карам кораба. Понеже бях още нисък, той ме 
сложи да стъпя на столче за да виждам напред и ми 
даде да държа руля. 

 
 Той стоеше зад мен, но аз увлечен в това което 

става пред мен, не забелязах, че той е излязъл от 
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мостика. Изведнъж усетих, че някой натиска руля 
надясно. Помислих, че е Капитана и пуснах дръжките. 
Руля се завъртя и аз чак тогава видях, че никой не го 
държи. Оставих го и хукнах да търся Капитана. Кораба 
тръгна да завива. Чак по-късно разбрах, какво е 
станало. Когато вълната удари кораба отстрани, тя 
натиска перото, а този натиск се отразява върху руля. 
Моята задача е била да задържа руля да не се върти 
наляво или надясно. Много исках да ми бъде даден 
втори шанс, но уви не се случи!   

Ето няколко морски поговорки: 
„Морето не е до колене!”  
„Станал си моряк, свиквай с вълнението!” (Япония) 
„В буря всяко пристанище е добро” 

(Великобритания, Латвия) 
Аз, като пастир, много често съм викан, там където 

хората са преживявали трудни житейски бури: лична 
трагедия, загуба на близък човек, болест, семейна 
трагедия, финансов крах или нещо от този калибър. 

Историята описана от Евангелист Матей има много 
материал за размишления и изводи, но аз искам да 
спрем вниманието си върху три основни преживявания 
на учениците. Миналата проповед вече споменах, че в 
живота ни се надигат различни видове бури. Ето някои 
от тях: 

А) Съпротивата- ст.22-25 

    Исус е сам на брега, а лодката с учениците е в 
морето и гребците в нея, полагат огромни усилия да 
преодолеят насрещния вятър и съпротивата на 
вълните. Някои от тях бяха добри моряци и знаеха, че 
по това време не е препоръчително да си в лодката и 
да гребеш към отсрещния бряг. Въпреки това ние 
четем, че Исус ги „накара да влязат в лодката и да 
отидат на отвъдната страна преди Него“. 

В разказа на Марк, ни се казва, че 6:48 „Исус … ги 
видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото им беше 
противен вятърът, …“ 
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Можем да си представим, Исус се моли и от време на 
време поглежда от високото как учениците се борят със 
насрещния вятър и бурята. Йоан от друга страна 
пояснява, че за около 6 часа гребане, те са постигнали 
напредък от около два километра навътре в езерото. 
Исус наблюдава усилията им но не предприема нищо за 
да им помогне. Матей ни казва още, че е имало буря, 
така че вълните са ги скривали от време на време от 
погледа на Исус.  

Пр.Търсейки материал по темата отворих някои 
клипове със заснети моменти на малки лодки в бурно 
море. На тях се вижда лодката как вълните я 
подхвърлят и когато я скрият от погледа, започваш да 
се питаш, когато отново я видиш, в каква ли позиция ще 
я видиш? 

 
И се питам, не можеше ли Исус, както и в предната 

ни история, да заповяда от брега на вятъра и вълните 
да спрат и така, да спре мъките и усилията на бедните 
ученици. Но нека ви припомня защо идват бурите в 
нашия живот: 

1- За Корекция – както при Йона, който вървеше в 
посока противна на  Божията воля. Затова Бог 
прати бурята, за да го върне към задачата му. 

 
Боже, аз не искам да свитетелствувам на онези 
езичници. Аз не съм готов, те не са дорасли …!  
Иди… казва Бог и прати бурята, която да разбуди Йона 
и да го върне към призванието му.  
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2- За Перфекция- когато виждаш Божиите дела 
около себе си, но не ги разбираш и съответно не 
проявяваш инициатива да се включиш в тях. Учениците 
току що бяха видели как Исус нахрани хилядите с пет 
хляба и две риби, но сега изправени пред вятъра и 
бурята, те не знаеха на къде да гледат и кого да викат 
да им помогне! Концентрирани в върху гребането и 
върху вятъра и върху вълните, те не мислеха за 
молитва.  

Можем да си представим учениците, как гребат вече 
часове наред. По някое време, един от тях казва: Ей, 
хора, толкова съм уморен, че вече ми се привиждат 
неща. Преди малко като погледнах към брега, ми се 
стори че между вълните видях човешка фигура. 
Халюцинирам, защото не видях лодка.  

Друг от тях леко свива вежди и посочвайки към 
брега, пита: Това ли видя? Защото мисля че фигурата 
бърже се приближава. Всички се вглеждат и някой в 
паника вика: Олеле, призрак!  

Всички виждат фигурата и са в сериозна паника. 
Човек който бърже върви по вълните, без да губи 
равновесие, си е страшна гледка.  

Тук искам да спра и да питам: Защо учениците се 
уплашиха?  

Да,защото събитието беше невероятно!- ще каже 
някой 

Но, аз ще добавя: Защото те не бяха призовали, 
Този Който идваше към тях! Те не бяха Го търсели или 
викали! Затова се уплашиха от Него. 

 
Когато вятъра в твоя и моя живот е противен. Когато 

хората около теб се противят. Когато всичко върви 
срещу нас. Това често се случва, на хора поставени на 
отговорна длъжност, на висок пост, когато носиш 
отговорности и отговаряш за други хора, тогава често 
става така, че срещу теб застават врагове, 
обстоятелствата са против теб и изглежда сякаш никой 
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не ти помага, а всички ти вредят. Ти искаш да вършиш 
добро и правда, а живота те спира. 

Спомнете си Йосиф от Книгата Битие.  

 
Спомнете си Данаил   

  
Спомнете си и Седрах, Месах и Авденаго хвърлени 

от царя в огнената пещ: 

 
Ако си човек с отговорности и власт, вероятно 

мястото на което си поставен е доста „проветриво”. 
Трудно се върви срещу вятъра и вълните, но не се 
бави да призовеш името на Бога! Не чакай с часове и 
дни преди да призовеш, Онзи Който може да върви по 
водата и Който заповядва на вятъра и вятъра Го слуша. 

Който и да си! Всеки от нас достига до момент в 
който живота да върви срещу нас. Аз самия съм 
попадал в такива състояния. Научих се вместо отчаяно 
да греба и сърцето ми да прескача от умора или 
притеснения, аз просто спирам и си почивам, но на 
колене в молитва към Бога, като там му предавам 
всичко. Да, буквално Му, казвам: Боже, милостиви! Ти 
ме вкарваш в тази безизходица, моля Те, Ти ме изведи 
от нея!  
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И спирам да греба или да се притеснявам. 
Последното е важно, защото с него ти демонстрираш 
вярата си в Този, на Когото предаваш грижата за 
„гребането”. Когато направиш това, тогава много е 
възможно да станеш свидетел, на онова, което само 
Евангелист Йоан е отбелязал в: 
Йоан 6:21  Затова бяха готови да Го вземат в ладията; и 

веднага ладията се намери при сушата, към която 
отиваха.  

Днес това се нарича телепортация и го виждаме във 
филмовата фантастика. Преместване в пространството.  
Когато се оставиш в ръката на Бога, ти ще преживееш 
нещо подобно. Ветровете и вълните спират, а лодката 
ти се оказва на брега към който отчаяно си гребал и той 
е бил безкрайно далече преди секунди, а когато си 
спрял, изведнъж се оказва, че си вече там.   

Пр. Много ми харесва този пример, който четох 
преди много време. Мисионер в Африка, свикнал да 
разчита на Бога за всичко. Духът му казва, че трябва да 
отиде на конференция във Франция. Той се придвижва 
до летището, и с вяра, но без пари се реди на опашката, 
за да си вземе билет. Стои и се моли и чака някак да 
получи билет за Париж, защото няма пари да си го 
плати. Реда му идва и жената на гишето го пита какво 
желае. Той на висок глас казва: Билет до Париж моля!- 
като вярва, че или някой ще му го плати или някой ще 
му предложи такъв билет,защото му се налага да не 
пътува.  

Уви, жената го гледа и повтаря цената на билета, 
като си чака парите. Мисионера казва, че няма пари и 
очаква продавачката да му даде билета, като каже, че 
някой (ангел) е вече платил, но това не се случва. Той 
се отдръпва от опашката и в ума си говори на Бог:  

Боже, как да отида на конференцията, ако Ти не ми 
осигуриш билет?!? 

Върви и се оглежда в очакване да стане свидетел на 
Божието дело! Разхожда се из аерогарата и влиза в 
тоалетната. След малко излиза и…, какво да види! 
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Намира се вече не на африканската аерогара, а на 
аерогарата в Париж.  

Някой ще се изсмее, но аз го вярвам. За Бога 
телепортацията е възможна. Правил я е преди, може и 
днес да я прави.  

Когато живота върви срещу теб, викай към Бог за 
помощ и намеса. Той чува! Той ще те научи как да 
стоиш прав и да вървиш напред, когато ветровете и 
вълните на живота са противни и искат да те 
съборят.  

  

Б) Страха- ст.26-27 

Учениците този път не се уплашиха толкова от 
бурята, колкото от странното появяване на Исус, ходещ 
спокойно по вълните, сякаш ходи по някоя от алеите в 
Гетсимания. Вятъра и вълните не Го смущаваха ни най-
малко.  

Марко ни казва, че Исус вървейки по водата, „щеше 
да ги отмине”(ст.6:48). Чудя се защо, Марк е сложил 
тази забележка на това място? Вероятно за да наблегне 
на факта, че Исус не се безпокоеше за онова, за което 
учениците тогава или ние днес, се безпокоим. Вероятно, 
за да демонстрира, необходимостта ние да 
разпознаваме и различаваме Исус от призраците в 
живота ни.  

Ние можем да запазим спокойствието си и радостта 
си, когато живота ни е труден и бурен, защото насред 
проблемите и страховете, Бог има приготвени за нас 
чудни и свръхестествени неща.  

Когато учениците уплашени извикаха, Исус се обърна 
към тях и им каза: 

Дерзайте!- запазете спокойствие или запазете 
веселост! 

Аз съм!- при вас е Онзи от Когото имате нужда- 
Исус! 

Не бойте се!- прогонете страховете си! 
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Приятелю, страховете в нас, не са чувство, което Бог 
изпраща. Ако често изпитваш страхове! Ако живееш в 
страхове, ти си жертва на Сатана.сатана е майстор на 
страховете. Страх от нещо или страх за нещо. Ако 
страхове изпълват душата ти, недей обвинява Бог. 
Обвини Сатана и отиди при Бог, защото Той ще ти 
покаже, какво да правиш за да се освободиш от 
робството на страховете и притесненията. Той ще те 
научи как смело да вървиш по онова, което те 
плаши!Как да вървиш по вълните! 

 

В) Слабостта- ст.28-31 

Слабостта е характерна за нас хората. 
Слабостта- това е невъзможността да се справиш с 
една задача. Липсата на физически сили, ти пречи да 
завършиш работата, която си започнал. Виждал съм как 
вярващи, сестри се молят: Боже дай ми сили да си 
прекопая градината.  

Слабост е когато нямаш достатъчно знание, за да 
довършиш започнатото.  

Пр.Бях студент и съм на изпит. Реших другите 
задачи, но на една не си спомнях формулата. Мислих, 
мислих и накрая се отказах. Отказах се от себе си, но не 
се отказах да искам от Бога помощ. Докато отчаяно се 
молех, в залата влезна човек, който не бях виждал 
преди и който никога не видях след това. Той минавайки 
покрай мен, остави едно билетче от автобус, на което … 
беше написана формулата която не си спомнях. И аз 
реших задачата.   

 Петър в нашата Морска история играе интересна 
роля. Той чертае една интересна графика пред нас. 
Започва със силна вяра, която изведнъж пада до почти 
до нулата и след това плавно се издига до средно ниво. 
„Призрака” им казва, че е Исус, и Петър вместо да си 
стои кротко в лодката, казва:  
Maт. 14:28  … Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе 

по водата.  
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Петре, Петре, защо все си търсиш белята? Защо 
както другите, както и аз бих направил, не си стоя кротко 
в лодката. Исус нека си върви, Той е Исус, а ти не си, аз 
не съм! 

Петър обаче в този момент прояви героизъм и 
сила. Когато Исус каза: Ела!, това беше достатъчно за 
Петър (като го видя един ден, в небето, ще го питам 
как е слязъл от лодката- скочил е с двата крака или 
бавно един по един) за да се възползва от момента и да 
впише в духовното си СиВи, една опитност: 

 
Аз съм вървял по вода! 
Когато спреш да мислиш за човешките си слабости и 
невъзможности, когато се довериш на Божиите 
способности и възможности, само тогава ще можеш да 
видиш чудеса в живота си. Само тогава ще можеш да 
запишеш в автобиографията си, събития за които 
хората да възкликват: не може да бъде!.  

Да напуснеш лодката означава да практикуваш 
вяра. Да излезнеш от лодката, когато всички други 
предпочитат да си седят удобно и сигурно вътре, 
означава да демонстрираш вярата си, извън удобствата 
на църквата. Може би на работното ти място, може би в 
чакалнята преди докторския кабинет, може би на 
срещата на випуска, или на сватбата си, или на 
погребението на много близък човек или когато вълните 
на живота отнасят настрани от теб лодката ти и ти не 
можеш вече да се хванеш за нея. Да направиш нещо, 
което другите не биха се осмелили да направят. Дело 
на вяра! Вярата най-успешно се практикува извън 
църквата в ежедневието. Там теорията става дело! Там 
можем да „ходим по водата”!  

 
Тогава Петър допусна слабост. Еклисиаст казва: 
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Eкл. 11:4  Който се взира във вятъра няма да сее; И който 
гледа на облаците няма  да жъне.  

Слабостта на Петър се нарича съмнение. Това е 
когато недоверието във вълните, става по-голямо от 
доверието в Христос. Това се получава винаги, когато 
ние изместим фокуса: 
   Евр. 12:1  Следователно и ние, …, нека отхвърлим всяка 

тегота и греха, който лесно ни сплита, и с 
търпение нека тичаме на предлежащето пред нас 
поприще, 12:2  като гледаме на Исуса начинателя и 
усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата 
Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна 
отдясно на Божия престол.  

Отстраняваме от вниманието си всичко, което ни 
сплита със света и фокусираме енергията си и 
вниманието си върху Исус. Всичко различно от това, ще 
ни води към потъване. Ние често започваме с вяра, а 
завършваме със съмнения. Това разконцентриране ни 
отнема удоволствието да се разходим по вълните.   

Има една много добра новина: ако се фокусираш 
напълно върху Исус, ще можеш да намираш 
удовлетворение в бурите и бедите на живота. 
Внимавайте, това не е духовен мазохизъм! Това е 
„ходене по водата”, а то си е удоволствие.  

 
Много е важно тук да отбележим и още нещо за 

Петър.  Той когато започна да потъва, не чака дълго 
преди да се коригира и направи правилното нещо. Той 
отново се обърна(в правилната посока) към Исус и 
извика: Господи, избави ме!  

Тук се питаме, Петър не можеше ли да плува? 
Сигурно беше добър плувец! Но той извика към Исус, да 
го избави от неверието му. И аз вярвам, че когато Исус 
протяга ръка към него, Петър не е бил довлачен до 
лодката полу-потънал. Вместо това, аз вярвам, че 
Петър отново е изплувал над водата и двамата с Исус 
са влезнали в лодката(ст.32). Когато потъваш, 
извикай на време към Бога и Исус ще ти подаде 
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ръка, за да възстанови вярата ти и отново да 
тръгнеш по вълните! 

 
   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ще завърша с един мой любим клип който 
гледах преди време. Висшестоящи свещеници чули 
че в необятна Русия има отдалечени места и 
острови, където има православни вярващи, които 
са самоуки във вярата. На един такъв остров те 
откриват Оля, Ваня,  и Саша. Трима старци, които от 
години живеят откъснати от света. Отиват двама 
свещеници да ги посетят. Корабчето ги отвежда на 
отдалечения остров и там ги намират. Те живеят 
простичко, и служат на Бога простичко. Тогава 
светейшеството ги пита как се молят. Те отговарят, 
че се молят с обикновенни думи и на Св.Троицата 
като казват от какво се нуждаят. Четат Словото 
Божие и служат така както го разбират. Тогава 
отците решили да ги научат Отче наш, та да знаят 
поне как да се молят. Да но възрастните отшелници, 
не помнят. За няколкото  дена, успели те до някъде 
да научат молитвата Отче наш. Тръгват си 
светейшествата с кораба да се връщат. Доволни, че 
нещо са научили невежите и неразбиращи как да се 
молят старци. Но тъкмо са се отдалечили  малко от 
брега, когато виждат тримата старци пъргаво да 
тичат по водата към корабчето. Идват те запъхтени 
и стоейки на водата питат: Ваше светейшество, 
забравихме. Извинете, забравихме: …да се свети 
Името Ти … и после …” 

Светейшествата гледат, кръстят се и не вярват 
на очите си, само им отвръщат: няма значение, 
отидете и се молете както преди.  

Морското послание днес до всички вас е: 
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Когато изпитваш съпротивление, страх или 
слабост в живота, знай че тогава Исус иска да те 
научи „да ходиш по водата”! 

В живота наистина има чудеса, не магии, а 
чудеса. Исус може и иска да те изненада. Той иска 
да ти покаже, какво може да извършиш като 
практикуваш вяра.  

Повикай Го в твоя живот! 
Покани Го в сърцето си! 
Постави Го във фокуса на вниманието си! 
Приеми Го като господар на живота си! 
Приеми Го и Той ще те научи да „ходиш по 

вълните”! 


