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Бул.”Сливница 98/100
1. УВОДДнес чрез Словото Божие, ще
продължим със серията от проповеди, които
се излъчват и по Християнска Телевизия,
чрез която достигат до милиони зрители.
Искам да напомня на всички които ни гледат,
че първите три проповеди, можете да
гледате и слушате или на сайта на Българска
Християнска Телевизия. На другия сайт на
който можете да гледате и слушате, както
тази серия, така и други проповеди е сайта
на нашета църква:
(СЛ.2)
www.church-varna.com
Там също можете да ни гледате на живо
всяка неделя и сряда, както и да свалите
текста на повечето от проповедите.
Християнска Баптистка църква във
Варна, се намира на Бул. Сливница №100 и е
отворена през цялата седмица. Служим на
Бога, служим на хората, носим светлина!
Последната Морска Мисия ще ни заведе
на брега на Генисаретското или
Тивериатското езеро, за да ни представи
поредната история случила се с Исус и
Неговите ученици. Разликата от другите
истории е, че Исус е вече в едно ново тяло.
Ние го наричаме „възкресенско тяло”. Това е
тялото по чието подобие ще бъдат облечени
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душите на вярващите, когато ще сме
преминали от този временен живот, за да
живеем вечно в Божията слава.
Учениците са объркани и напълно
озадачени от ставащото в последните дни.
Първо Исус беше жестоко разпнат и
умъртвен. Това сломи вярата на учениците и
уби надеждата им. След това нещо стана и
Исус започна да се появява по свръхестествени начини, да им говори и да ги
уверява, че е жив, че е същия, че е Бог.
Вероятно това дойде твърде много за
умовете на учениците. И ги виждаме
застанали на един кръстопът. От едната
страна е удивляващия ги Исус, а от другата е
нормалния им живот на рибари, борещи се с
езерото и с рибата в него. На къде да
тръгнат? Какво да правят? Какво се иска от
тях? Тогава Петър в типичния за него бърз
стил, решава:
2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ.3)
A. Хайде за риба!- Йоан 21:3
Йоан 21:3 Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба.
Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на
ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.

Говорил съм и друг път по тази тема.
Темата за връщащия се към материалните
грижи и ангажименти християнин.
Петър не преживяваше това, което стана
там на брега на езерото, за първи път.
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Историята описана от Йоан, ни връща
частично назад към една друга история
описана от Лука (Лк.5:1-11). За нея говорихме
в „Морска Мисия 1”. Там Исус отново ги
накара да хвърлят мрежата след като не
бяха хванали нищо. Когато те се подчиниха,
не можаха да я измъкнат понеже се напълни
с риба. Когато това се случи за първи път
Петър усети, че стои пред Господ и падайки
пред нозете на Исус, Му изповяда, че е
грешен. Исус тогава му отговори : От сега ще
ловиш човеци!
Виждате ли? Исус му каза: ОТ СЕГА, ще
ловиш човеци! Исус беше доста конкретен „ОТ
СЕГА…”. Петър обаче не запомни тези думи на
Исус. Поради своята забравливост, той в този
труден за всички тях момент, подведе и други
ученици, да се върнат към риболова. Защо? За
да си осигурят храна.
Доста богослови са единодушни, че Петър
предприе тази стъпка и направи грешка поради
объркване, неразбиране, безизходство и
безсилие. Те забравиха, че Исус им каза:
(СЛ.4)
Maтей 6:31 И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво
ще ядем? или: Какво ще пием?
Maтей 6:33 Но първо търсете Неговото царство и
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Инструкцията е ясна. Тя се отнася до всеки
който е поел да върви с Бога и да служи на
Бога.
За съжаление и днес можем да видим
много вярващи, които гледат точно по същия
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начин на Божието Царство, както го направиха
учениците в онзи ден.
„Хайде да ходим за риба!”
Днешния вариант може да звучи по следния
начин:
(СЛ.5)
„Хайде да правим бизнес!”
„Хайде да ходим в чужбина!”
„Хайде да строим къща!”
„Хайде да влезнем във властта!”
„Хайде да си поживеем добре!”
Исус не осъди Петър и останалите шест,
няма да осъди и теб и мен за това, че сме
отместили Царството Божие, за да дадем
първото място на земните идеи и планове. Ние
често допускаме тази грешка и Бог обикновено,
прави така, че от нея да се научим на важни
уроци.
Аз често слушам извинения от рода:
Пастирю, не мога да се ангажирам със
служение, защото съм се захванал с работа и
няма как да я оставя!
Пастирю , не ме карай да правя това за
Бога, защото съм заета, да си гледам децата!
Пастирю, не очаквай от мен да съм активен
в църква, защото строя къща!
Пастирю, аз съм много зает на работа и
затова не съм много редовен на църква.
Успах се и затова не можах да дойда в
неделя сутрин на богослужение!
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Аз не бих искал да слушам извинения.
Моето извинение, не ти върши работа пред
Бога! Иди и поднеси на Него тези си извинения!
И така постепенно ние загърбваме Божието
Царство, за да дадем сърцата си на земните,
временните, измамните радости и удоволствия,
за сметка на Божийте важни и вечни богатства.
Знай и помни: Винаги когато поставиш
Божието царство на второ или х-то –място в
живота си, за да даваш времето и силите си
напълно на земни цели и амбиции, си
припомняй Йоан 21:3
(СЛ.6)
„и през оная нощ не уловиха нищо!”
Твоя улов, когато загърбваш Бог и Неговото
Царство, ще бъде равен на „НИЩО”, „НУЛА”,
„ВЪЗДУХ”.
Помни обаче: Ако строиш дом, отглеждаш
деца, събираш пари, планираш живот, градиш
семейство и каквото и да е друго, Бог ще поиска
да използва твоето и за Свои цели. Търси тези
цели и предоставяй от дарът си, от печалбата
си, от домът си, от себе си, на Бога. Тогава Той
ще благослови онова което ти е дал.
Някои вярващи, искат от Бога, а когато Той
им даде, те вече са Го забравили.
Ане. Един човек търсил място в претоварен
паркинг за да паркира. Карал напред и назад ,
но винаги места се освобождавали далеко от
него и някой друг ги заемал. Той по едно време,
се сетил, че негов вярващ приятел му казал, че
се моли дори когато паркира. Започнал той да
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се моли: Боже, ако ми отвориш място да
паркирам, … обещавам …”
Още преди да каже, какво обещава, една
кола започнала да освобождава място, тъкмо
пред него. Човека спрял веднага и докато чакал
за да влезне в освободеното място, довършил
молитвата си:
„Боже, забрави … аз току що си намерих
място за паркиране!”
Свършил си работа и когато се върнал за
да вземе колата … какво да види? Някой
излизайки преди него, му счупил мигача.
Случайност или Бог не е пожелал да „забрави”?
Бог не обича да бъде забравян и
пренебрегван. Той дава, но иска и да
благославя.
(СЛ.7)
Б) Деца, нещо за хапване?- Йоан 21:5
Идваме до въпроса на Исус в Йоан 21:5:
Йоан 21:5 Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за
ядене? Отговориха Му: Нямаме.

В нашите Библии е записано, че Исус се
обръща към учениците си с обръщението:
„Момчета …”
Оригинала обаче, дава основание, да
мислим, че Исус се обръща към учениците, леко
подигравателно с обръщението:
„Незрели деца …бебета”
В оригинала, тази дума се среща най-много
в началото на Евангелията, където авторите
разказват за раждането на бебето Исус.
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Исус не одобрява постъпката на Петър и
учениците. Той я преценява, като незряла.
Затова по късно в тази 21 глава на Ев.от Йоан,
ние ще чуем Исус, сериозно да изпитва любовта
на Петър към Него.
Петър явно не беше разбрал, че ако Исус
му беше казал, че вече ще лови човеци, той
няма да има нужда да се връща към риболова
за да изкарва за прехрана. Затова след като се
измъчват да изкарат препълнените мрежи с
риба, те намират на брега вече разпалена
жарава с рибата и хляба вече готови за да
наситят глада им. Вярно че Исус им казва да
дадат и от тяхната риба(Йоан 21:10)Защо лище разберем след малко?
Ап. Павел дава едно много важно
изявление, когато се обръща към вярващите
във Филипи. Понеже текста е дълъг, аз ще го
перефразирам:
(СЛ. 8 )(Фил.3:8-9)За мен няма нищо поважно от познаването на Господа, готов съм
да презра всичко, само да имам Христос, не ме
интересува колко съм добър аз, колко правда
върша и колко съм съвършен. За мен е важно
да имам в себе си Божията правда, дадена ми
чрез вярата в Исус.
Ние можем да научим важни уроци от
казаното до тук:
- Бог може да се грижи за нас. Ние трябва
да разберем, че когато ние работим за Бога,
Той няма да ни остави без храна и облекло.
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- Той не ни взима на сериозно, когато ние се
грижим твърде много за материалните неща и
забравяме да се грижим за Неговото дело на
земята.
- Ако все пак по Неговата воля ние
натрупаме богатство и имот, Той би искал ние
да сме готови от това което ни е дал да даваме
за Него.
- Не зависи от нас –колко се трудим или
колко нощи не спим, за да имаме материалните
блага. Всичко е по Божията велика милост дар
от Него. Той може да ти даде щедро, но много е
важно Той също да благослови това което ми е
дал, за да ми е достатъчно и да ми стига.
Ако ти се сещаш за Бог и Неговото Царство
само в неделя сутрин! Ако му служиш само
като седиш и слушаш една проповед! Ако
през седмицата не мислиш за Него и не
правиш нищо за Него! Тогава Той ще
трябва да те учи и гледайки към теб ти
казва: Ей, дете, как е? За храна, удобства
и удоволствия ли само мислиш? Ще
трябва да се учим!!!
(СЛ.9)
В) Ти Кой си?-Йоан 21:12
Йоан 21:12 Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от
учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? понеже
знаеха, че е Господ).

Поради някакво стечение на
обстоятелствата, учениците не можеха лесно и
веднага да разпознават Исус. Той им
демонстрираше своята идентичност, не с
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физическото си присъствие, а с духовната си
власт и мъдрост.
(СЛ.10 )Йоан 21:6 А Той им рече: Хвърлете мрежата
отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее,
хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради
многото риби.

Така стана и сега. Те не можеха да са
сигурни, че човека от сушата беше Исус, но
Неговите дела Го изявяваха.Бързам да
преминем към нашето ежедневие.
Какво ни говори на нас това? Много хора
биха желали да видят Исус, с довода, че тогава
ще повярват истински. Да Го видя, и тогава ще
Му се доверя! Други твърдят, че са Го видели и
с това събират около себе си други- за добро
или лошо. Истината е че ако сърцето ти не те
уверява, че Исус е пред теб, нищо друго няма
да ти го покаже. Няма да е иконата, която
показва някакъв нереален образ на Исус. Няма
да е статуята. Няма да е видението, което си
видял.
(СЛ.11)В притчата за богаташа и бедния
Лазар, Авраам отговаря на искането на
Богаташа, да прати Лазар да предупреди
братята на богаташа за ада, че даже ангел от
небето да слезе и да им говори, пак няма да
повярват. Но ако четат Писанията, това е
достатъчно те да повярват.
(СЛ.12)Можем да допуснем, че всеки
български дом има Библия. Ще попитам: В
какво състояние е твоята Библия? Потънала
ли е в прах? Знаеш ли къде е тя! Четеш ли я!
Нали се наричаш Християнин? Нали твърдиш,
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че вярваш че има Бог? Тогава защо се сещаш
за Неговото Слово толкова рядко, че не помниш
последния път, когато си Го чел. Много хора се
оправдават, че не го разбират. Това е или
защото Библията ти е много стара и е писана на
вече неизползван език или защото ти никога не
си имал желание да я разбереш. Ако е стара,
тогава иди в най-близката църква. Там трябва
да имат и безплатни и платени Библии. Ти
можеш да си избереш какво да вземеш. Ако
нямаш желание, това не е добре. Значи, Дявола
дотолкова ти е замъглил ума, че ти не си в
състояние, да видиш, че когато отхвърляш Бога,
ти отхвърляш живота. Живота който живееш,
като пясък се изплъзва между пръстите ти и
няма как да го задържиш дълго, а когато и
последната песъчинка падне, ти ще разбереш,
че си пропилял единствения си шанс. Искам
днес да предупредя всички вас които гледате и
слушате: Намерете Библията си! Сложете ръка
върху нея и се помолете с едно изречение:
Мили Боже, открий ми се чрез Твоето Слово!
След това отвори и потърси Евангелието от
Йоан и започни да го четеш от начало.
Бог не е статуя или картина която да
окачиш на стената, та от там да те пази и да ти
помага. Бог е дух и трябва да е в теб. Бог казва
чрез устата на пророк Еремия:
(СЛ.13)
Еремия 29:13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като
ме потърсите с цялото си сърце.
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Нека ти кажа скъпи ми приятелю! Ако бога
в когото ти вярваш, виси на стената или е
поставен на шкаф, тогава ти не познаваш
истински бог. Ти имаш нужда да се докоснеш от
опит до истинския Бог. Той е жив! Изявява се
когато Го потърсиш от сърце! Идва в живота ти,
когато Го поканиш от сърце! Можеш да Го
потърсиш на страниците на Словото МуБиблията. Можеш да Го поканиш още днес в
живота си, с молитва. Каква молитва ли? Ето
една примерна смирена молитва на покаяние
пред Бога:
(СЛ.14)
Отче наш, Който си на небесата. Аз вярвам в Твоето съществуване и
величие. Днес аз се покайвам за всички извършени от мен грехове които
помня или не. Признавам ги всички пред Теб. Извършени волно или
неволно с мисли, думи и дела. Отричам се от тях и не искам да ги върша.
Моля Те прости ми и помогни ми и аз да простя на онези които са ме
наскърбили.

(СЛ.15)
Господи Исусе, аз вярвам, че Ти си живял на Земята в човешка плът. Че
си Божии Син, умрял с жетвена смърт за моите грехове. Моля Те
Исусе,влез в живота ми и чрез Святия си Дух управлявай в мен, за да
разпознавам греха и да го побеждавам със сила от Теб. Дари ме с Твоята
любов, мир и радост! Нека живея под Божията благодат! Нека бъда свят,
както Ти си свят.
Приемам Твоята прошка и Ти благодаря Татко, че имам всичко в Теб!
Обещавам да Ти служа вярно до края на живота си.
Слава на Всемогъщия Бог, сега и завинаги. Амин.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕХубаво е Бог да дава, но по-хубаво е Той
и да благославя.
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Опознай Христос, за да Го разпознаваш
всред образите в света! Доверявай се на
Него за всичко! Търси Го всеки ден! Грижи
се за Божиите дела тук на земята!
Тогава Той не само ще пълни мрежите
ти, но ще се грижи за теб и ще благославя
това което ти е дал! Най-неприятния живот е
този в който има изобилие, без радост, без
спокойствие, без мир. Приемай Божиите
дарове, но не бягай от Неговите
благословения. Те ще ти осигурят
благоденствие, успех и спокойствие в
живота!
АМИН!

