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1. УВОД- 

Миналата неделя започнахме да 
говорим, за това : Какво означава да си 
ученик Христов!? 

Казахме, че този свят е пълен с 
имитатори. Те не са това, за което 
претендират да са. Може да са много добри, 
но идва момент, в който те са готови да 
изоставят образа в който са били влезли и 
да се върнат към истинския си образ.  
Такива може да са и Християните. Аз може 
да се старая да приличам на Християните, 
като ходя на църква, правя ритуали, 
участват активно в Християнски инициативи, 
но ако стане трудно, ако дойдат гонения, аз 
се оттеглям и не ме търсете. 
(СЛ 2) Ученик Христов ли съм? Важен 
въпрос. Ако съм ученик, трябва да умея да 
се уча. Да се уча на какво? На 
Христоподобие! Да съм подобен на Христос, 
означава да съм различен от света, а това е 
трудно. Ако нямаш Святия Дух, ако 
съзнателно спираш крана на Божията 
благодат в живота си, тогава става много 
трудно да си подобен на Христос, и 
различен от света. Ако имаш Духа Божий в 
себе си и разчиташ за всяко дело в живота 
си на Изобилната Божия благодат, тогава за 
известно време може да ти е трудно, но след 
малко обучение, става лесно и приятно.  

Ученик на Христос, какво означава това? 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес искам да продължим с темата, защото 
ученичеството е сложно и има своите 
специфики: 

Днес искам да разберем, че: 

(СЛ 3) А) УЧЕНИЧЕСТВОТО НЕ Е САМО 

ЗА ЦЪРКВА- 

Ние може да обичаме или мразим църквата 
в която сме. 

Ние може да харесваме или да ни е 
противно да ходим на църква. 

Ние може да обичаме или да са ни 
противни хората, с които се виждаме и 
разговаряме в църква.  

Хвалението може да ни радва или дразни. 
Проповедите да ни насърчават или да ни 

карат да се чувстваме виновни. 
Не зная какви са чувствата ви свързани с 

църква, богослужения, неделя, сряда вечер.  
(СЛ 3) Едно бих искал да разберем, че 

Ученичеството е свързване на онова 

което учим ТУК, с онова което правим  

ТАМ! 

(СЛ 4) Ако сме различни Тук и Там, това се 
нарича лицемерие и двуличие. Поведение, 
което никой не одобрява и не търси. Понякога 
Християните проявяват такива неприятни 
качества, когато са предизвикани от света. Друг 
път може да са такива, ако са гонени! Друг път 
може да са такива, защото ситуацията им 
създава условия, които са изгодни и удобни. 
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Двуличието не трябва да се среща в 
християните. Словото ни учи: 
Maт 5:37  Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е 

повече от това, е от лукавия.  

Исус казва това във връзка с кълненето, но 
Той иска да каже, че нашето Да- трябва винаги 
да остава „Да” и нашето „НЕ” винаги да остава 
„Не” и хората да знаят, че не клетвата, а думата 
казана от нас, е равностойна на клетва.  

Двуличието е сестра на Лъжата.  
Бог не одобрява двуличника: 

(СЛ 5) В 1 Царе 15 гл. Самуил праща от Божие 
Име Саул, да унищожи Амаликчаните. Да ги 
избие до крак.  
1Царе15:3  Иди сега та порази Амалика, обречи на 

изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий 
мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и 
осел.  

Саул прави това което Бог му нарежда, но 
запазва най-доброто от стадата.  

Когато Самуил го изобличава, Саул ехидно 
отговаря: 

(СЛ 6) 
1Царе 15:15  И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; 

защото людете пощадиха по-добрите от овците и от 
говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а 
другите обрекохме на изтребление.  

Вероятно някои от тези животни е щяло да 
отиде за жертви към Бога, но по-голямата част 
е щяла да остане за Царя и народа. Тогава 
Самуил изрича присъдата на Бог, за това 
поведение на Саул 

(СЛ 7) 
1Царе 15:23  Защото непокорността е като греха на 

чародейството, и упорството като нечестието и 
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идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на 
Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар. 15:24  Тогава 
Саул каза на Самуила: Съгреших; защото престъпих 
Господното повеление и твоите думи, понеже се убоях от 
людете и послушах техния глас.  

Да бъда Христов Ученик, от мен се изисква 
да бъда същия в Църква и в Света. Да няма 
двуличие и да държа на думата си без да се 
измятам и да си противореча.  
(СЛ 8) Пр. Корейски авиолинии. Датата е 
1Септ.1983 г. Полет КЕ007 лети от Ню-Йорк към 
Сеул. Вероятно поради грешка на автопилота, 
Боинг 747 навлязъл в Съветско въздушно 
пространство. Засечен от Съветските радари и 
в небето е изпратен военен изтребител 
управляван от Майор Осипович. Той изпълнява 
мисията си сваля пътническия самолет с 240 
души на борда и около 30 души екипаж. Няма 
оцелели.  

Това действие на Съветските военно-
въздушни сили подклажда напрежението между 
Изтока и Запада и опасността от война е била 
доста голяма.  

Какво стои зад тази драматична история. 
Майора не е трябвало да бъде на смяна, но 
взел чужда смяна за да е свободен на другия 
ден и да може да се отзове на поканата на 
учителката на дъщеря си, която го поканила да 
отиде и да изнесе лекция в класа на дъщеря си, 
на тема… за мира! 

Усещате ли парадокса. Човека който с 
действието си подклажда война, изнася 
лекция за мира. Несходство между дела и 
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думи. Можем ли да наречем този майор 
„миротворец”. Можем ли да го наречем 
филантроп? 

Спомнете си историята с Петър и Йоан от 
Деяния 4:13 

Деяния 4:13  А те, като гледаха с дързост на Петра и Йоана 
и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени 
човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.  

Хората които ме познават. Хората с 
които се срещам. Хората с които съм от 
Понеделник до Петък, какво те ще кажат за 
мен? 

(СЛ 10) За да съм Ученик Христов е важно да 
мога да разбирам и да се уча ТУК- в църква, 
от една страна, но още по-важно е да умея да 
прилагам наученото ТАМ- в света(работа, 
училище, познати, приятели, врагове,съседи и 
всички други) и то така, че тези хора да могат 
да разпознават, че съм бил и съм се учил ТУК.  

Освен че Ученичеството не е само за 
ЦЪРКВА, днес искам да разберем, че: 

(СЛ 11) Б)Ученичеството изисква 

сериозни жертви: 

Спомняте ли си, че в текста, Исус каза, 
нещо, което ние миналата неделя трябваше 



 7 

да добавим, защото беше пропуснато поради 
невнимание на преводача: 

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, нека вдигне кръста си и нека Ме следва.  

Какво означава „да вдигна кръста си”? 
Исус ни казва, че ученичеството е ТРУДНО! 
Защо да е трудно? Защото да живееш, така 
както Христос би живял, означава светът да те 
третира, така както третира Него. Мислите ли, 
че ако днес Исус дойдеше за да живее отново 
между нас, светът ще бъде толерантен към 
Него? Е, вероятно нямаше да го разпънат на 
кръст, но вероятно щяха да пратят наемен 
убиец, да Го премахне.  

Вижте има разлика между това да 
приемеш Исус и да живееш Исус. Едното е 
лесно и просто: Само изповядваш греховете 
си и вярваш, в силата на Неговата кръв, да 
умива и очиства от всеки грях. Когато имаш 
уверението, че греховете ти са простени, 
излизаш и изповядваш, пред хората, че си 
новороден човек и вярваш в онова, което Исус 
е извършил за теб и във теб. Това не 
изглежда трудно и мъчително. Друго е обаче, 
когато на другия ден отидеш и започнеш да 
говориш различно, да действаш различно и 
общуваш различно. Тогава вероятно ще 
разбереш, какво означава „да вдигнеш кръста 
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си”! Тогава ще разбереш, какво означава „да 
си готов на жертви”! 

Дитрих Бонхофер е казал: „Ефтината 
благодат е благодат без ученичество, 
благодат без кръст, благодат без жив и 
въплътен Исус Христос. Скъпата благодат е – 
онова нежно Христово ръководене, заради 
което човека би си извадил окото, ако го 
изкушава. Това е онзи призив на Исус 
Христос, поради който ученика оставя 
мрежите си и следва Него.”  

Не мога да забравя онези американски 
гости, дошли преди много години, които 
видяха сълзи на умиление в очите на един 
вярващ и изпаднаха в ужас: „Как е възможно 
един Християнин да плаче, той трябва винаги 
да бъде радостен!”  

Хора които твърдят подобни лъжи, явно 
не четат Библията си. Исус ясно декларира: 

(СЛ 12) 

Йоан 15:18  Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас 
е намразил.  15:19  Ако бяхте от света, светът щеше да 
люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от 
света, затова светът ви мрази.  15:20  Помнете думата, 
която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако 
Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето 
учение, и вашето ще пазят.  
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Можем да кажем, че спокойния живот за 
истинския Христов ученик е въпрос на време. 
Светът не ни обича, защото не приемаме 
Неговите стандарти за честност, морал, 
толерантност и др. Ако аз съм ученик Христов, 
аз трябва да следвам, не това което всички 
невярващи около мен приемат, като култура, 
като нормално и съвременно, а онова което е 
Библейската култура и морал. Библейската 
култура, често е различна от културата на 
народите и нациите. Тя не е различна, за да 
създава неприятности, а за да коригира и 
предпазва от грях, а с това и от последващи 
неприятности, но невярващите, не разбират 
това и не го харесват. Ето защо учениците 
Христови не са приети като приятели на 
обществото, а най-често са третирани като 
врагове.  

(СЛ 13) В) Ученичеството е полезно за 

обществото и за Ученика 

Врагове ли сме ние на обществото или 
на нацията си? Само неразбиращия 
Библейската доказана във времето истина, 
може да твърди това.  

       Ако няма светлина, е трудно да се докаже, 
че тъмнината е бедствие!  
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(СЛ 14) Ако няма бяло, е невъзможно да 
се докаже, че черното не е единствения 
възможен цвят.  

(СЛ 15) Ако няма любов, кой би могъл да 
докаже, че омразата не е единствения начин 
за отношения. 

(СЛ  16) Ако няма цивилизация, кой може да 
докаже, че законите на джунглата не са 
единствените правила за съществуване.  

Не е трудно да се види, че 
Християнството е било катализатор за 
безопасното развитие на обществото. Какво е 
„катализатора”? Това е уреда чрез който едни 
вредни вещества, да се превърнат в 
безвредни, за да не тровят хората. Това е 
ролята и на Църквата. Това е ролята и на 
Христовите ученици.  Вярно е, че църквата е 
допускала и грешки, но Библията винаги е 
била коректора на Църквата. 

 Светът без Бога, жадува за нещо 
смислено и значимо. Светът без Бога, не 
може да задоволи с нищо материално, тази 
жажда. Затова тя предизвиква отчаяние и 
безизходност. Тази жажда предизвиква 
чувство на неудовлетвореност и липса на 
смисъл в живота. Тази жажда предизвиква, 
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човека да усеща в себе си една празнина, 
която нищо, нищо материално не може да 
запълни. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 
Свети Августин преди много години е 

казал една истина, която е валидна и до днес 
и може да помогне на всеки който вече е 
изгубил смисъла на живота за себе си: 

Ти Боже, си ни направил за Себе Си и 
нашите сърца са без покой, до тогава, до 
като те не намерят покоя си в Теб.     

                                                  Св.Августин 

Какво означава това? Ние може да 
спечелим богатствата на артистите от ранга на 
Роби Уилиамс, на певците от ранга на Фреди 
Мъркъри, но ако не сме открили мира с Бога, 
ние лесно може да последваме тяхната участ.  

Да си ученик Христов означава да 
променяш света и да го катализираш към добро 
и за добро! Това е привилегия! Не богатствата 
могат това, а мира с Бога в Исус Христос! 

 


