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1. УВОД- 
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 В изминалите недели говорихме за 
думите които Исус изрича около времето 
преди да предаде Себе Си в жертва за 
греховете на човечеството.  

Йоан отделя много място за да сподели 
със своите читатели казаното от Исус.  

Аз имам Библия, в която думите на Исус, 
са принтирани в червен шрифт. Там като се 
започне от 12 глава до 17 глава , текста с 
малки изключения е червен. 

Исус иска да остави много небесна 
мъдрост на непосредствените си ученици, 
както и на онези които ще му бъдат ученици 
през следващите векове.  

А)Ако днес нещо те спира да дойдеш при 
нозете на Исус, който пожертва Себе Си, за 
греховете на човечеството, Той казва, онова 
което каза на тези които спираха 
Мария(сестрата на Марта и Лазар): 
 (СЛ 2) ОСТАВЕТЕ Я/ГО! Затова днес ти си 
поканенен: 

-ако плачеш, плачи при прободените 
заради теб нозе 

-ако се учиш, учи се при нозете на Христос 
-ако се покланяш, не се кланяй на 

материалното, а се поклони при нозете на 
Вечния и живия Спасител. 

Б) Днес светът се дели на два характерни 
образа: Юда Искариот и Симон Петър 

-Исус изми нозете и на Юда и на Петър, но 

само Петър позволи, чрез вяра да бъде умит 
в Христовата кръв. 
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(СЛ 3) „АКО ТЕ НЕ УМИЯ, НЯМАШ ДЯЛ С 
МЕНЕ!“ 

Ти умит ли си в Христовата кръв? Няма 
дизефектант, който да ни изчисти от вируса 
на греха. Само вяра в силата и действието 
на Христовата кръв пролята на кръста. 

В)Третите слова на Исус които открихме в 
Йоан 14 гл са : 
(СЛ 4) АКО МЕ ЛЮБИТЕ! 

Тези дни много се говори за страх. Имаме 
причини да мислим, че дълго след като 
пандемията на COVID-19 е отминала, хората 
ще продължават да страдат от пандемията 
на СТРАХА! Защо? Защото не обичат 
Христос.  

Йоан казва в Първото си послание:  
„Съвършената любов, изпъжда страха!“ 
Провери сърцето си и виж, има ли страх  

там. Ако има страх, няма любов и обратно! 
 
Днес с Божията помощ продължаваме да 

ровим в Евангелието от Йоан, за да уловим 
още бисери от устата на Спасителя. 

Отваряйки Йоан 15 гл. ние четем с молив 
в ръка и гледаме в текста с въпроса: Какво 
казва Исус тук за мен? 

 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 5) Когато аз разглеждах така главата ми 
направи впечатление присъствието на съюза 
„АКО“. Има го и в другите глави, но тук той се 
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повтаря 12 пъти. Шест пъти в началото на 
главата и 6 пъти в края. В началото, той е 
придружаван от фразата „пребъдвате в Мене“, 
а във втората от различни фрази. Една друга 
разлика е, че в първата част Исус говори във 
второ лице, множествено число(ВИЕ), а във 
края променя и говори в трето лице 
множествено число(ТЕ). Това предполага 
разделяне на читателите на две групи. Кои са 
те? 

Използването на съюза „АКО“, предполага 
даване на условие, което съдържа две опции: 

-АКО „ДА“, ТО … 
-АКО „НЕ“, ТО … 
С Божията помощ искам тази сутрин да 

обърнем внимание на две групи, на и за които 
Исус говори. 

(СЛ 6) А) Групата „ВИЕ“(ст.1-17) 

Група „ВИЕ“! Коя е тази група? Това е група 
от хора, които Исус оприличава на пръчки от 
лоза и казва: 

(СЛ 7) Йоан 15:5  Аз съм лозата, вие сте пръчките; 
който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод;  

Исус се обръща към тази група от хора и им 
казва: Пребъдвайте в мен! 

Какво означава „пребъдвайте в мен“? 
Ами същото което означава една лозова 

пръчка да е част от лозата или да е отрязана.  
(СЛ 8) Аз имах в дворчето лоза. Подрязвах я 

няколко години, но не даде добър плод и я 
отрязах тази пролет. Имам и една райска 
ябълка. Беше много плодовита. Тази пролет я 
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подрязах и ми е интересно дали, ще даде плод. 
Орязаните клони са на сноп в двора, но никой 
от тях не показва признаци на живот и аз не 
чакам никой от тях да даде плод. Нормално 
нали! 

Да пребъдваме в Христос означава 
постоянно да черпим сок от Него! Как ? Чрез 
молитва, чрез черпене на мъдрост от Словото 
Му. Чрез прослава на Името Му. Чрез смирено 
приемане на Неговата нежност и любов към 
нас, без да забравяме да Го хвалим и да Му 
благодарим.  

Имайте предвид, че е дошло време в което 
много ясно ще си покаже, кои клони (разбирай 
„Християни“) пребъдват в лозата(разбирай 
Христос) и кои са за рязане. На каква основа си 
градил живота си? На пясъчната основа на 
материалните блага или на канарата Христос. 
Дойде бурно време! Дойде време за подрязване 
на пръчките. Дойде време за изпитване на 
основите.  Ще издържим ли като черпим 
жизнени сокове от Христос. Ще даваме ли плод, 
или ще се свием та дано оцелеем. Дошло е 
време за благовестие. Исус е обещал, че ако 
ние мислим за Неговото Царство, Той ще мисли 
за да снабдява нашите ежедневни нужди. Давай 
плод за Господа, а Той ще направи така, че 
храната ти да не свърши и да са задоволени 
нуждите ти, така че да имаш да даваш и на 
други. Чуйте какво казва Исус: 

(СЛ 9) Йоан 15:16  Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, 
и ви определих да излезете в света и да принасяте 
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плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да 
поискате от Отца в Мое име, да ви даде.  

Виждате ли двете неща, които вървят ръка 
за ръка:  

„вярващия произвежда плод за Христа в 
света“ Как разбираш това? 

Ти и аз сме определени да отидем в света, за 
да носим на хората Благата вест. Бог ни е 
поставил да живеем, да работим, да учим, да 
общуваме с хора. Всеки момент в който имаме  
досег до хората в света, Бог иска от нас да 
произведем плод: да кажем, да направим, да 
помогнем, да покажем на човека за надеждата 
на спасението чрез вяра в Христос. И когато ти 
произвеждаш такъв плод за Божието Царство, 
какво прави Бог? 

(СЛ 10) „каквото и да поискате от Отца в Мое 
име, да ви даде“  

Или малко по-горе: 
(СЛ 11) Йоан 15:7  Ако пребъдете в Мене и думите Ми 

пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви 
бъде.  

Да даваме плод в света, означава също да 
показваме Божията любов помежду си, по 
различен начин. Вижте какво казва ап.Павел в 
Посл. към Филипяните: 
(СЛ 12) Филипяни 4:18  Но получих всичко, и имам 

изобилно; наситих се като получих от Епафродита 
изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва 
приятна, благоугодна на Бога.  4:19  А моят Бог ще снабди 
всяка ваша нужда според Своето богатство в слава на 
Христа Исуса.  

Той насърчава вярващите във Филипи: Вие 
снабдихте мен, а Бог ще снабди вас.  
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Братя и сестри, възможно е времето да се 
усложни много. Очакват се безработица, глад и 
бедност. Важно е ние да бъдем заедно и да се 
грижим едни за други, а Бог ще се грижи за 
всички ни. Казано с други думи: Внимавайте, и 
който е вярващ и има, да пести, за да може да 
сподели с онзи който няма. Който е вярващ и 
няма да казва, за да му се помогне навреме. И 
Бог ще снабдява всяка наша нужда.   

 

(СЛ 13) Б) Групата  „ТЕ“(ст.18-25) 

Исус продължава и във втората част на 
главата вече сменя личното местоимение и 
започва да говори за „ТЯХ“ Това  е група от 
хора, които по Неговия израз, са далеко от Него. 
Те, Тях, Онези.  

Да си далеко от Бога. Бих казал, това е най-
окаяното състояние, в което бедния, малък, 
жалък човек-прашинката в огромния космос, 
може да изпадне. Далеч от Бога. Нещо повече. 
Да се обяви за враг на Бога. 

Светът на невярващите в Христос. Този свят 
винаги е бил против Христос. Когато Исус беше 
на земята, този свят Го разпъна на дървен 
кръст. Днес този свят Го разпъва на кръста на 
омразата. 

(СЛ 14) Четох, че докато в някои страни хората 

коленичат по улиците за да се покайват от 
греховете си, в други развити и наричащи се  
Християнски страни по света, има хора, които 
се опитват да прехвърлят вината за 
разпространяването на COVID-19, върху 
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Християните, защото виждате ли, те със своите 
консервативни разбирания, пречели на науката, 
за да може тя да се справи с вируса(NYTimes, 
March 27,2020).  

 Опозицията на света срещу Християните, ще 
е винаги факт. Тя ще се увеличава, до пълна 
нетърпимост. Ако светът не ни мрази, трябва да 
видим дали нещо в нас не е объркано спрямо 
Бога.  

Ако някой си мисли, че светът днес не е 
толкова против Христос, искам да го поканя да 
отиде в някое училище, и да помоли Директора  
там в учителската стая да остави една Библия, 
която да е там винаги. Ще го поканя да отидем в 
един хотел и да помолим управителя във всяка 
стая да оставим по една Библия. Ще го поканя 
да отидем в съда и да помолим, да сложим във 
съдебните зали на видно място по една Библия. 
Или В болниците да има една стая за молитва с 
Библия. Елате и да отидем в коя да е светска 
организация или учреждение, и да предложим 
Словото Божие да бъде поставено на почетно 
място. В Парламента, в Президентството, в 
Мин. Съвет. И ще видите колко сме обичани.  

Пр. Една вярваща сестра от Варна си 
позволи да издигне глас на възмущение, че 
правата на ЛГБТ организациите, потискат 
нашите Християнски права, и те я поведоха по 
съдилища, за да я осъдят. Да, само нея, макар 
да има много други невярващи, които ги 

обиждат с тежки  и непристойни изрази. Тях не 
ги съдят, но Християнката -веднага.  
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Какво да правим ние в този мразещ ни свят? 
Исус дава отговор на този въпрос: 

(СЛ 15) Йоан 15:16  Вие не избрахте Мене, но Аз избрах 

вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте 
плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате 
от Отца в Мое име, да ви даде.  

Винаги готови да произведем плод. За това 
трябва сърце. За това трябва огън да гори в 
сърцето ти, а не едва да се влачиш във 
вървежа си за Христос и някой все да трябва да 
те бута за да не спреш.  

Пр. Когато преди години дойдох във Варна за 
да бъда пастир, един от възрастните вярващи 
ми направи забележка: 

Дядо ти, навремето ни посещаваше всеки 
месец. Идваше с децата си да ни посещава.! 

На това аз отговорих: 
Аз не съм дядо ми. И ако дядо ми е трябвало 

да ви насърчава във вярата ви постоянно, аз  
очаквам от вас да сте достатъчно насърчени и 
днес вие да насърчавате и изграждате младите 
в тяхната вяра.  

Църквата трябва да гледа извън стените на 
сградите си към света. В сградите се 
насърчаваме веднъж и два пъти в седмицата , 
за да се напълним с енергия и жар да 
произвеждаме ПЛОД ЗА ЦАРСТВОТО в света. 
Църквата трябва да е инкубатор за Свидетели 
за Христос. Ако ти не можеш, ще помагаш на 
онзи който може. Ако ти знаеш, ще научиш онзи, 
който не знае!В тази работа, ако имаш вяра за 
да я вършиш, имаме обещание, да не сме сами: 
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(СЛ 16) Йоан 15:26  А когато дойде Утешителят, когото Аз 

ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда 
от Отца, той ще свидетелствува за Мене. 15:27  Но и вие 
свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.  

Нека да те питам: Ти някога в живота си бил 
ли си с Исус? Ако си бил, тогава трябва да си 
свидетел. Ако си свидетел, ще предизвикаш и 
омраза. Ако предизвикаш омраза, ще имаш 
плодове. Ако имаш плодове, си специален в 
Божието сърце. Ако си специален в Божието 
сърце, Бог ще те пази и издига за да си още по-
успешен и благословен.  

(СЛ 17) Споменете си: 

-Йосиф беше в затвора преди да застане на 
престола 

-Данаил беше в рова на лъвовете, преди да 
стане началник на Царските мъдреци. 

-Мойсей бягаше за живота си, преди да 
поведе Израил през пустинята 

-Давид се криеше из пустинята за да оживее, 
преди да се изкачи да бъде цар над Израил.  

-Исус беше разпънат, преди да стане наш 
Застъпник пред Отца и достойния да отвори 
Книгата на живота. 

Бог очаква от нас да бъдем твърди в 
изпитанията и трудностите, за да ни възвеличи 
и употреби , а Святия Дух ще ни съдейства. 

Пр. четох тези дни една истинска история. 
Случва се с пастир работещ в Иран. Двамата с 
жена си пътуват с колата и спират в едно село 
до магазин да си купят бутилка с вода. Влизайки 
в магазина, те виждат мъж с автомат да се е 
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подпрял на стената  и да стои. Пастира си 
купува водата и влиза в колата. Тогава жена му 
взима Библия и я слага в ръката на мъжа си: 

-Иди при мъжа с автомата и му дай 

Библията- с непреклонен тон казва жената.   
-Не мисля, че ще го направя- отговаря 

пастира гледайки към брадясалия мъж с 
автомат в ръцете.  

-Сериозно-настоява жената – дай му 
Библията. Моля те! 

- Добре-казва пастора – ще се моля за това. 
Пали колата и тръгва.  
-Трябваше да му дадеш Библията- 

прошепва жената и навежда глава в молитва. 
Пастра не издържа на напрежението: 
-Добре, щом искаш да умра, ще рискувам! 
Завива с колата обратно и се връща до 

магазина. Мъжа е все още там. Пастира отива 
до него и от почетно разстояние му подава 
Библията. Мъжа я поема, отваря я и когато 
вижда, че е Библия, се разплаква. През сълзи 
той обяснява: 

-Аз не съм от тук. Пътувах три дни, за да 
дойда тук. Но преди три дни, ангел ми се яви и 
ми каза, да вървя и да дойда тук и да чакам, 
докато дойде някой и ми подари Книгата на 
Живота. Благодаря ви! 
Това събитие променя напълно пастира и го 
прави смел свидетел за Исус. Много хора 
повярвали чрез неговото свидетелство. Святия 

Дух го употребил мощно.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Завършвам! Ти от кои си? От групата на 

свидетелите за Христос или от групата на 
света? От тези които говорят за Христос или 
от тези които се дразнят да слушат за 
Христос? 

За първите(ВИЕ) Исус казва: Пребъдвайте 
в Мен! Пребъдвайте по време на мир и на 
война. Пребъдвайте във здраве или в 
болест. Пребъдвайте във богатство и в 
бедност! Пребъдвайте, когато всичко ви е 
наред, и когато света около вас се 
преобръща. Пребъдвайте и … 

(СЛ 18) Йоан 15:11  Това ви говорих, за да бъде Моята 

радост във вас, и вашата радост да стане пълна.  

 А на вторите (ТЕ) -светът, Той казва, 
знаете и думите Ми и делата Ми. Ако не 
знаехте, нямаше да имате грях, но сега сте 
грешни и виновни: 

(СЛ 19) Йоан 15:22  Ако не бях дошъл и не бях им 

говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат 
извинение за греха си.  15:23  Който мрази Мене, мрази и 
Отца Ми.  15:24  Ако не бях сторил между тях делата, 
които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега 
видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.  15:25  Но това 
става и да се изпълни писаното в закона им слово, 
"Намразиха Ме без причина".  

Тук можем да спрем и да кажем: Простения 
-простен, а осъдения -осъден, но Исус не 
иска това. Затова Той праща от Отца, Духът 
на истината и с Негова помощ, ние да не 
спираме да бъдем свидетели за Исус във 
враждебния и мразещ нас и Исус , свят.  
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Нека днес това да е нашата молитва: 
Боже на силите, направи от мен ревностен 

Твой свидетел в това и в което и да е друго 
време.  

Моля Бог това време, през което 
минаваме, да ни научи да гледаме от високо 
на трудностите в света и на високо към 
Божията слава и Вечността.  

Пр. За орела и пиленцата.  
Този свят не е нашия дом.  

(СЛ 20) 1. Аз съм доволен, че тук нямам хижа 

Не се надявам на злато, пари, 

Там на небето, за мен се приготвя 

Дом от кристали и златни стени. 

  (СЛ 21)  Дом имам горе, далеч зад звездите 

                      Там ние няма да се състарим, 

                      Там няма сълзи, а вечно весели"е 

                       И с вечна песен, безкрай ще летим. 

 

(СЛ 22) 2. Тук има скърби, беди, изпитания 

Почивка има за мен горе там. 

Тук нямам хижа, но с радост пътувам 

Пред мен е пътя за Ханаан. 

 (СЛ 23)  Дом имам горе, далеч зад звездите 

                      Там ние няма да се състарим, 

                      Там няма сълзи, а вечно весели"е 

                           И с вечна песен, безкрай ще летим. 

 

(СЛ 24)  3. Не се страхувам, че нямам почивка 

Че съм бедняк, сам и съм без пари 

Но аз съм пътник, нагоре пътувам 

Там мойта хижа във злато блести. 

    (СЛ 25)  Дом имам горе, далеч зад звездите 
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                      Там ние няма да се състарим, 

                      Там няма сълзи, а вечно весели"е 

                       И с вечна песен, безкрай ще летим. 

 


