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1. УВОД- 

Галилейското, Тивериадското , 
Генисаредското или още може да се срещне 
под названието Хинеретско  Езеро е най-
ниско разположеното сладководно езеро на 
Земята (209 м. под морското ниво). С 
впечатляващи размери от 166 кв.км., това е 
площа на Варна без крайните квартали. За 
сравнение, ще кажа, че Варненското езеро е 
само 17кв.км.  

Галилейското езеро е често, наричано 
„море” и с право, защото с неговата огромна 
площ, там често се създават условия за 
вълни и сериозни бури.  

Нашето Черно море също е известно с 
неочакваните си бури, които са взимали 
доста жертви.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А- ИСТОРИЯТА 

Една ранна сутрин, там на брега , група 
рибари, работят около лодките и мрежите. Те са 
недоволни, защото цяла вечер са ловили и 
няма нищо! Сега с раздразнение, те кърпят, 
перат и прибират мрежите, защото са 
преуморени. Тъкмо приключват, когато тълпа от 
хора приближават. Най-отпред върви млад 
равин, когото те явно следват. Един от 
рибарите Го разпознава и пошепва нещо на 
брат си. Онзи поклаща глава и продължава да 
работи.   
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Кои са тези рибари? Коя е тази история? 
Кой е този равин? 

Тази история можем да намерим написана 
по различен начин в четирите Евангелия на 
Новия Завет от Библията. Авторите Матей, 
Марко, Лука и Йоан ни казват, че това са и 
първите Христови ученици: Петър и Андрей и 
Яков и Йоан.  

Много е добре, когато открием история в 
едно от Евангелията, да я потърсим дали е 
описана в останалите Евангелия, защото всеки 
от Евангелистите добавя по нещо към 
историята: 

Матей(4 гл) ни казва само, че Исус си 
вървеше по брега на езерото и срещна първо 
Симон и Андрей и ги покани да Го следват. 
След това повървя още малко и среща Яков и 
Йоан и кани и тях, и те Го последват.  

Марк(1 гл) например ще ни допълни, че 
Яков и Йоан са потомствени рибари и с баща си 
Заведей, са в бизнеса, като това е нещо като 
ЕООД „Заведей и синове”. Те са наели 
работници, за да им помагат. Това означава, че 
те плащат на работниците всеки работен ден 
заплати. Колко е хубаво да имаш синове, които 
да поемат тежестта и несгодите с теб. Колко 
щастлив баща е бил Заведей, защото има 
двама сина, които да се борят с неволите на 
професията и на които да остави бизнеса. 

Лука(5гл) ще ни разкаже, че Петър и 
Андрей, са съдружници на Яков и Йоан и 



 4 

вероятно едните братя са притежавали едната 
лодка, а другите другата. 

Между другото една такава лодка си е била 
стабилен плавателен съд: 

През 1986 г. езерото доста пресъхва 
както никога и достига най-ниското си 
равнище. Отдръпвайки се от бреговете 
си навътре, то открива находка- стара 
лодка, която допускат, че може да е от 
времето на Исус. Тя е най-стария 
плавателен съд открит в 
езерото(дължина 8 м. и широчина 2.5 
метра).  
Лука(5 гл) ни разказва още, как Исус след 

проповедта си, поканва Петър да вкара лодката 
навътре във езерото и да хвърли мрежата. 
Тогава става чудото, че риба от цялото езеро 
буквално чака на опашка за да влезне в 
мрежата на тези рибари.  

Йоан(1 гл) довършва историята и казва, 
че Андрей първи е срещнал Исус и 
предупреждава Петър, че този Исус, е Месия.  

И така имаме една доста добре оформена 
картина: 

Андрей вижда и чува Исус, и подразбира 
от Йоан Кръстител, че Исус е очаквания Месия. 
Един ден той лови с брат си Симон-Петър и 
съдружниците си Яков и Йоан и баща им 
Заведей и наемните работници край езерото, 
когато виждат, че тълпа от народ се 
приближава предвождана от самия Исус. Исус 
спира до лодките им и започва да говори на 
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тълпата. Тълпата го притиска и Той помолва 
Петър да вкара лодката във водата и Исус 
говори от там. Когато свършва с народа, Исус 
поканва Петър да хвърли мрежите и мрежата се 
пълни с риба.  

Интересна, развлекателна и удивителна 
история. Но ще е грешка от наша страна, да 
пропуснем онова което следва: 

Исус проповядва, изцелява, гони нечисти 
духове, но накрая се обръща към рибарите и им 
казва:  

 

Б- Поканата 

„Дойдете след Мене, и Аз ще ви направя 
ловци на човеци!” 

В тази кратка покана на Исус ние веднага 
разчитаме две неща: ПОКАНА и ОБЕЩАНИЕ! 

Поканата е повече от елементарна: 
Дойдете … Вървете след Мене! 
В древността Учителя е имал право да 

каже на някой, който има желание да се учи: 
Върви с мене! Това е била покана за работа в 
екип. Това е била покана с която Учителя вижда 
заложби в ученика и иска да му предаде онова 
което знае и може.  

Когато Исус каже на някой : Ела и Ме 
следвай, това е призив, на който ако откажеш, 
правиш най-голямата грешка.  

Да бъдеш ученик на Христос, е 
всекидневно, живо, лично взаимоотношение с 
Него. 
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Пр. Аз бях 17 годишен ученик в у-ще 
В.Априлов ( на две преки от църквата ни). 
Всичко беше добре за мен там. Имах приятели, 
имах обкръжение и добри учители.  

Един ден дойде агитатор по атеизъм. Той 
разпалено говори против Бога, църквата и 
вярващите. Обвини всички вярващи, че са 
агенти на ЦРУ и без да знае, че аз живея в 
Баптистката църква наблизо, започна да говори, 
че ние правим снимки на военни обекти и сме 
агенти. Можете да познаете, как гледаха на мен 
моите приятел след тези лъжи. Можете да 
отгатнете какво получавах от този ден нататък 
от всички в училище. Мразех всеки ден в този 
клас за дълго след тази лекция.  

Но тогава дойде и Божия призив към мен. 
Баща ми ми отвори очите за Християнската 
реалност. Той каза: Аз може да те преместя в 
друго училище, но и там ще те разберат. Това е 
нашата съдба- Исус гонеха и нас ще гонят. Исус 
мразеха и нас ще мразят. Защо не Го поканиш 
за свой Спасител и защо не предадеш живота 
си в Неговата ръка и тогава тези неща, ще ти 
носят награда на небето.  

Така и направих. Предоставих живота си в 
ръката и на милостта на Бога и Го поканих Той 
да управлява, като Му обещах независимо 
какво има да става в бъдеще, аз да се държа 
здраво за Него.  

И до днес не съжалявам, че съм направил 
тази крачка.  
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Ти чувал ли си някога поканата от Бога? 
Някога Той казвал ли е тихо на сърцето ти: Ела 
и Ме следвай! 

Да следваш Исус не е лесно. От онзи 
който Го следва, се очакват две основни неща, 
които ще променят радикално живота ти: 

1- Да обикнеш Бога, от сърце 
Mарк. 12:28  А един от книжниците, който дойде и ги чу, 
когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита 
Го: Коя заповед е първа от всички? 12:29  Исус отговори: 
Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един 
Господ; 12:30  и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си 
сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си 
сила".  

2- Да обикнеш хората, от сърце: 
Mарк 12:31  А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да 
възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-
голяма от тия няма.  

 
Да обичаш Един когото не виждаш, не е никак 
лесно! Да обичаш тези които не ти допадат, е 
още по-трудно, но тук идва на помощ 
обещанието което намираме в думите на Исус: 
„… Аз ще ви направя …” 
Ти и аз не можем да се променим лесно! Аз и 
ти, не можем изобщо да се променим! Но за 
Бога няма нищо невъзможно. Затова Исус каза:  
Вие елате, а Аз ще ви направя! 

Колко е хубаво това! Ако ние пожелаем, 
Бог може да ни преобрази. Няма значение от 
какъв материал си направен. Няма значение, че 
дълго си се мъчил да се промениш и не си 
успял дори малко. Бог може да извърши 
уникални промени в теб.  
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Пр. Сър Едвин Ландсиър – един от 
известните художници на Викториянската ера. 
Още на 13 години, той представял картините си 
в Кралската Академия и давал уроци по 
рисуване на Кралица Виктория и Принц Алберт.  

Поканен да прекара време в един стар 
замък в Шотландия, той видял, как един от 
слугите разлял сода върху стената, и оставил 
доста голямо петно.  

Художника наблюдавал петното за 
известно време и след това взел въглен и 
започнал да рисува върху стената. Той така 
вписал петното в рисунка, че то изглеждало 
абсолютно естествено там на стената.  

Бог работи по същия начин в нашия живот. 
Ако Му дадеш право Той да нарисува върху 
твоите житейски петна Своята Божествена 
рисунка, Той може да направи шедьовър от 
твоите слабости и грешки.  

„Вървете след Мен и Аз ще ви направя 
…” 

Аз ще ви преработя! Как? В какво? 
 

В- Промяната 

„от ловци на риба, ще направя от вас, 
ловци на човеци” 

Бог може да внесе нов смисъл в твоята 
професия и твоите таланти. Бог може да 
промени живота ти, независимо какъв си ти.  

Пр. От търговец на роби- Джон Нютон се 
превръща по Божия милост в един от най-
ревностните врагове на робството.    
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От гонителя на църквата- Савел, Бог го 
превърна в Павел- Евангелизатора на Азия и 
Европа.  

Покани Исус да стане Господар в живота 
ти и ще видиш на дело тази промени. Аз ги 
виждам в живота на много хора всеки ден. Бог 
може! Довери Му се! 

 

Г- Приема 

Исус повика тези първи Свои ученици –
Симон и Андрей, Яков и Йоан и те приеха 
поканата.  

1-Вижте как реагираха: 

„те веднага оставиха …” 
„те на часа …” 
Много хора днес колебливо мислят кога и 

при какви условия да приемат поканата на Исус. 
Те слагат условия, те мъдруват и 
философстват, те отлагат  и  забавят 
съзнателно и дори през ум не им минава, че 
всички тези мисли и извинения не са от Бога, а 
от Дявола. Това е защото той се надява да 
натовари живота ти с грижи и проблеми, чрез 
които ти да забравиш за поканата, да забравиш 
за Христовия повик към теб, за да открадне 
безсмъртната ти душа! 

Бог не иска много, Той иска ВСИЧКО: 
Покаяние(отричане от всички грехове-
съзнателни и несъзнателни), Вяра(пълно 
доверие в Божия план за спасение в Жертвата 
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на Христос) и Послушание(търсене на Божията 
воля за нашия живот с Христос)!  

 

2-Вижте какво оставиха: 

Симон и Андрей оставиха мрежите и 
лодката, а Яков и Йоан оставиха мрежите, 
лодката, баща си Заведей и наетите от тях  
работници и последваха Исус.  

Следването на Исус изисква жертви! За 
всеки жертвата е различна: 

Някои трябва да изоставят имот. 
Други да връщат ограбено несправедливо-

както Закхей 
Други да спрат да вършат повтарящи се 

грехове- прелюбодейката от Ерусалим. 
 Други трябва да станат противни на 

семействата си 
И т.н.  
Пр. Срещам се с ядосан невярващ баща, 

на когото сина му е приел Исус: Какво 
направихте със сина ми? Беше свясно момче, а 
сега: не дава в къщи да се псува, спира 
телевизора когато там има голи жени, къса 
вестниците в които има голи жени, отказва 
да пие, по жени не ходи, спря да ходи по 
дискотеки,  … повтаря само Библия и църква!? 

Отговарям: Не сме ние! Това само БОГ 
може да извърши! 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И днес Исус призовава: Ела и Ме 
следвай? Аз ще направя от теб … Бог има 
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план за теб. Той те вика и те чака! Предай Му 
живота си и няма да съжаляваш.  

Пр. Аз учих за машинен инженер , но Бог 
ме призова и аз станах пастор.  

Ти може да си добър професионалист в 
нещо! Бог ще те използва, като обработи 
твоите способности и те постави там където 
ще си полезен за Бога и за Вечността. Той 
еднакво успешно може да използва и 
специалиста лекар, адвокат и инженер, както 
и неукия клошар, бездомник или дори 
мафиота решил да последва послушно Исус. 
 (преработен от мен) Знаеш ли, Бог толкова много те 

обича, че даде Своя Единороден Син, за да не 
погинеш ако вярваш в Него, но да имаш вечен 
живот!!!  От Йоан 3:16 

Пр.Севернокорейски агент е изпратен за 
да обезглави Южнокорейския президент. 
Агента попада на Евангелизационно 
събрание и предава живота си в ръцете на 
Исус. 

 


