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1. УВОД- 

Лука, пише своето Евангелие. 
„Евангелие” означава „добра вест”. Така че 
можем да кажем спокойно, че това което 
четем е „Добрата вест според Лука”.  
Добрата вест според Лука, говори за Исус. 
Исус Христос е най-влиятелната личност на 
всички времена. Въпреки, много хора да 
казват, че знаят за Исус, оказва се, че малко 
хора познават Исус.    

Исус в нашия текст е в началото на 
Своето служение. Наскоро е кръстен в река 
Йордан. Наскоро е бил изкушаван от Дявола 
в пустинята. Съвсем наскоро, беше и 
прогонен от родния си град. 

След няколко „частни” чудеса, Исус се 
готви да сложи началото на публичното си 
служение.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И го прави на брега на Генесаредското 
езеро. Какво ли искат Исус и Лука да ни кажат с 
тази крайбрежна история!? В нея се преплитат 
взаимоотношения, чувства, действия. Ако ги 
проследим внимателно, те ще ни насочат в 
някаква посока: 

1-Дори само един да повярва. 

Макар служението на Исус да е публично, 
Той е насочил вниманието си към Петър. Целия 
разказ се върти около две личности- Исус и 
Петър.  



 3 

Исус поучава. Той много тактически избра 
мястото. Лодката му даваше нужното 
разстояние между него и слушащите от 
тълпата.  

Пр.Аз понякога се оказвам заобиколен от 
хора и когато тези хора имат въпроси, много е 
неприятно да се въртиш за да чуеш въпрос или 
за да дадеш отговор.  

Исус се отдалечи за да го чуват всички. 
Той обаче искаше Петър със сигурност да чува 
поученията. Исус затова помоли именно Петър, 
да му услужи с лодка.  

Днес много пастири и проповедници, са 
разочаровани, ако малко хора ги слушат. Много 
пастири проповедници считат, че не си 
заслужава усилията да поучаваш по-малко от 
100 човека.  

Дори само един да приеме поученията. 
Дори само един да разбере истината, това може 
да е много по-резултатно отколкото 200 човека, 
до които истината  не е достигнала. 200 човека, 
които са слушали, но нищо не е влязло в тях. 

Петър работи над мрежите си и слушаше 
поученията. Исус поучаваше множеството, но 
погледа му беше отправен към Петър, защото 
Той виждаше, че Петър е сериозен и приема 
Словото.  

Често благовестието си заслужава само 
заради един човек! Никога не пренебрегвай 
единия, той може да е ключа към хилядите.  

 

2- лодката на Петър-плаващ амвон  
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Дали отношението ти към работата няма 
да впечатли Исус?Дали отношението ти към 
колегите няма да направи Исус да види нещо 
ценно в теб? Или отношението ти към 
семейството? Ти никога не знаеш и не можеш 
да кажеш кое е ценното в теб, което Бог вижда, 
развива и ще използва. 

Затова е много важно ние да имаме 
готовност да жертваме за Бога. Знаеш ли, че 
твоята лодка може да се превърне в площадка 
от която Бог да стартира велико дело. Имаш 
къща! Имаш кола! Имаш семейство! Имаш 
приятели! Имаш хоби! Имаш пари! Имаш здраве 
и сили! Имаш талант! Имаш деца! За какво ги 
ползваш тези Божий подаръци? За да си 
осигуриш семейството? За да си създадеш 
амплоа? За да ти е хубаво и да изпитваш 
удоволствие? За да се хвалиш пред други? 

Всичко ти е от Бога, и всичко трябва да 
служи освен на теб и на Бога. Винаги си 
задавай въпроса, как това което имам служи на 
Божието царство. Готов ли съм да отдам това 
което Бог ми е дал, в служба на Царството. Да 
го инвестирам за да послужи на Господа-от 
децата ми до хляба на масата ми . Кажете: На 
Господа трябва!- Мат.21:3 

Мога да си представя как Петър пере или 
кърпи мрежите. Той е нервен, защото цяла нощ 
са ловили и … нищо! Сега е уморен, несигурен 
защото не знае до кога ще е така. Лодката му 
трябва, защото мрежата се прибира в лодката, 
за да е готова за следващия лов. И ето, че се 
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появява този равин и му казва: Слушай, дай 
лодката за да мога от нея да поучавам народа 
и да не ме притиска тълпата! Петър въпреки, 
че не му е до проповеди, не се противи. Петър 
не се ядоса! Споменете си кой беше Кифа 
(предното име на Петър). Той дори като 
Христов ученик си показваше характера- Алфа 
мъжки, напорист, агресивен, бърз, нахален, но с 
голямо сърце. 

Може да не си от лесните характери. Може 
да виждаш много неща в себе си, които не 
харесваш, но Бог е вложел нещо в теб, което 
иска да употреби. Търси и искай да бъдеш 
полезен, да бъдеш използван. Как, кога по какъв 
начин, това остави на Бога. Само чакай и искай 
да бъдеш инструмент.  

Исус беше впечатлен от Петър. Исус видя 
духовен потенциал в Петър. Какво видя Исус: 

 

3-Послушанието на Петър впечатли 

Исус- 4-5ст. 
Лука 5:4  И като престана да говори, рече на Симона: 

Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за 
ловитба. 5:5  А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ 
се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще 
хвърля мрежите. 5:6  И като сториха това, уловиха 
твърде много риба, така щото се прокъсваха 
мрежите им.  5:7  И извикаха съдружниците си от 
другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и 
напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха 
да потънат.  

 

Какво разбираш ти-дърводелеца, от 
риболов? Аз съм от дете в занаята и всеки знае, 
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че рибата се движи нощем, а в горещините се 
крие. Защо ми губиш времето! Аз имам да пера, 
да кърпя, да се приготвям, да си почина от 
безсънната нощ! Ти си проповядвай, мен ме 
остави да си гледам бизнеса. Дадох ти лодката, 
какво повече искаш?. 

Кифа можеше спокойно така да отговори 
на Равина, но той не го направи. Вместо това 
той кротко отговори: „На Твоя отговорност, щом 
Ти искаш, ще хвърля!”Да, той не преливаше от 
вяра, но …  

Послушанието е едно от качествата, които 
от Бог се цени, а от Дявола се цели(прицелва). 
Бог го насърчава, чрез Словото си, а Дявола го 
убива с работа и лъжи: 

Когато Евреите започнаха да се 
обединяват около Мойсей в Египет, Фараон 
какво каза на настойниците: 
Изход 5:9  Нека се възлагат още по-тежки работи на тия 

човеци, за да се трудят/измъчват ; и да не обръщат 
внимание/внимават на лъжи(думите на Мойсей и 
Арон).  

Дявола ще се старае да ангажира времето 
ти и вниманието ти, с много работа, само да не 
даваш вниманието си на Божие Слово. 

Да, работа и измама: 
Нека също ви припомня, как Израил беше 

подлъган да наруши Божията заповед и да 
запази едно племе от Ханаанците, чрез лъжа. 
Гаваонците се преоблякоха и престориха, че 
идват от много далеко и помолиха Израил да 
сключи договор с тях. Старейшините не се 
допитаха до Господа(Ис.Навин 9:14) и 
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направиха договора и тогава разбраха за 
лъжата, но това племе остава за винаги вече да 
живеят всред Израил. 

Къртовска работа, без почивка, без отдих 
и подлата измама са враговете на 
послушанието. 

Но послушанието е много ценно за Бога 
качество. Защо ли? Нима Исус не можеше, 
както е в лодката да направи така, че рибата 
сама да наскача в лодката? Тогава всички щяха 
да видят и да повярват в Него. Нима Исус не 
можеше да направи така, че следващото 
излизане на Петър да лови, да бъде най-
успешното в живота му? Исус обаче не 
работеше така. Той очаква послушание, защото 
послушанието е важно за инструментите. 

Пр.Представи си, че имаш кола, която 
проявява непослушание. Включваш на предна 
скорост, вместо това колата тръгва назад. 
Пускаш климатик, вместо това тя бълва топъл 
въздух. Удряш спирачка, а колата форсира 
двигателя. Аз не искам такава кола, а ти? 

Бог очаква от нас да вършим работа за 
Него. Да бъдем Негови инструменти за работа в 
Царството Му тук на земята. Той очаква от нас! 
Земята е Божия, но хората са се предали на 
Дявола. Те рушат безогледно и егоистично. 
Затова Бог работи бавно и систематично, за да 
поправя и коригира. Той може да направи това с 
една дума, но вместо това Той избира друг 
метод: Да използва времето и нас-Своите деца, 
за да променя злото. Защо? Защото ние сме Му 
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скъпи и Той иска да се прослави чрез нас. 
Разбираме ли колко важно е това за нас, да го 
осъзнаем. Бог върши велики дела чрез нас. Ти 
може дори да не осъзнаваш, може да ти се 
струва незначимо, твоето малко дело на 
послушание, но то придвижва грандиозния 
Божий план напред и в очите на Бог е голямо и 
значимо. 

Да твоето послушание! 
Исус поиска от Петър да вкара лодката 

навътре и да хвърли мрежите. Малко, рутинно, 
скучно действие, но плод на послушание. Макар 
и неохотно, но послушание. Макар и с нотка на 
съмнение, но послушание. Макар и с лека 
ирония, но послушание. И в резултат на това 
послушание, ние имаме днес Петър –апостола. 
Петър –евангелизатора. Петър – канарата. 
Петър – стълба на Църквата.  

О, ако всеки от нас поработи малко над 
себе си или по-добре, да се помоли малко по-
настойчиво: Боже дай ми покорно на Теб сърце! 
Какво ли може тогава да направи Бог чрез 
нас?Едно е сигурно! Ако в теб и мен има 
послушание, ние ще бъдем направени „ловци 
на човеци”! 

И четем в стихове 6 и 7, че послушанието 
беше своевременно възнаградено. Резултата е 
две пълни лодки с риба. 

 

4-Смирението на Петър впечатли 

Исус- 8ст 
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Лука 5:8  А Симон Петър, като видя това, падна пред 
Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, 
защото съм грешен човек.  

Сега, моля за момент да се пренесем и да 
заемем мястото на Петър. Показали сме 
послушание и в резултат на това, Бог ни е 
благословил с пълна лодка с риба. Вероятно 
прана и пари за цял месец напред.  Каква щеше 
да бъде нашата реакция? 

Бил си добър и Бог те е благословил. Дал 
си милостиня, и Бог те е възнаградил. Дошъл си 
на църква и Бог ти е дал успешна седмица. Дал 
си десятък и Бог е направил така, че да ти 
повишат заплатата. Направил си дарение и Бог 
ти е стопил заема. Помогнал си на болен и 
самия ти си бил изцелен. 

Как реагираме ние? 
Аз съм го правил, сигурно и вие сте 

изпадали в това състояние: 
Уоу, видя ли? Дадох, жертвах, направих за 

Господа и Той ме възнагради!  
Видя ли, доверяваш се и получаваш!  
Ние много обичаме да правим търговия с 

Бога. Благодарение на това ни качество, някои 
проповедници правят много пари. Те 
проповядват заедно с благовестието и т.н. 
доктрина на просперитета:  

Дай за Господа и Той ще ти даде много 
повече! 

Нека изясним нещо тук! Когато даваш за 
Господа, това е угодно на Бога-Библейски 
доказана истина. Но ако се проповядва по 

формулата: Дай, за да получиш! Тогава се губи 
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нещо много важно. Петър тук ще ни помогне да 
видим как е правилно да се дава за Бога. 

Петър даде лодката си. Петър хвърли 
мрежите си и Бог благослови щедро и повече от 
очакванията му, тази негова жертва и това 
негово послушание. Как реагира Петър? 

Петър реагира със смирение. Защо? 

Защото той не наблегна на своето действие. То 
беше доста половинчато и малко. Петър видя, 
че наградата която получи, НЕ Е ЗАСЛУГА, а 
МИЛОСТ.  

Не заслуга, а милост! 

Затова той падна в нозете на Исус и 
изповяда недостойнството си: 

Господи, аз съм грешен човек. 
Все по-малко остават хората в света, 

които са готови да кажат: Аз съм грешен човек! 
Релативистичното мислене днес,  прави 

хората(дори и вярващи) да не виждат и да не 
отчитат греховете си. 

Кражбата, вече не е кражба, ако крадеш от 
богатите! 

Лъжата не е вече лъжа, ако лъжеш за да 
помогнеш на някого! 

Прелюбодейството не е вече грях, ако не 
го правиш често. 

Дори убийството може да не е зло, стига 
да е с правилни мотиви. 

Можем дори да посочим примери в 
подкрепа на релативизма си: Авраам излъга, 
Давид прелюбодейства и уби, дори и Петър 
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можем да ползваме за пример на лицемерие 
спрямо евреи и езичници.  

Все по-често срещам хора, на които когато 
им говоря за покаяние от грехове, те не 
разбират за какво говоря. Много хора виждат 
страданието си, виждат бедния си живот, 
виждат премеждията на живота си, а греховете 
си виждат като реакция на неудачите и 
несретието в което са живели, съответно тези 
грехове не са черни и достойни за покаяние. 

Божията щедрота и милосърдие към нас, 
не са предназначени да ни водят към гордост и 
себедоволство. Те трябва да ни водят към 
смирение и покаяние: 

Господи, аз съм грешен човек. 
Пр. Традицията говори, че Петър е бил 

разпнат също както и Исус на Римски кръст, но 
помолил да бъде разпнат с главата надолу, 
защото не се чувства достоен да умре, по 
същия начин по който умира Спасителя му. 
Смирен до край. 

Можеш ли да се смириш, не защото си 
наказван от Бога, а защото си помилван. Не 
защото ти е наложено страдание, а защото си 
здрав и задоволен, защото си млад и силен, 
защото си богат и можещ, защото си даровит и 
успяващ. Получавам не е защото съм достоен, 
защото съм добър, защото съм заслужил, а 
защото Бог е решил да бъде милостив и щедър 
към мене.  

Можеш ли да кажеш днес: 
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Господи, аз съм грешен човек. Няма нищо 
лошо и вредно в това, да се чувстваш грешен и 
недостоен- защото сме такива!  

 

5-Да следваш Исус - 

И преминаваме към 10 стих, където Исус 
отново ни учудва. Вместо да потвърди и да 
каже на Петър: Вярно е Симоне. Много си 
грешен. Исус сякаш не чува разкаянието му, а 
вместо осъждение Той му казва: 
Луkа 5:… А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега 

човеци ще ловиш.  

Искам да задам един въпрос: 
Кога Петър стана последоветел- когато зае 

на Исус лодката за да проповядва или когато 
остави и лодка и бизнес, за да бъде Христов 
ученик? 
Лука 5:11  И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха 

всичко и отидоха след Него.  
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, и така нека Ме следва.  

И още: 
Maрк 10:29  Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, 

който да е оставил къща, или братя, или сестри, 
или майка или баща, или чада, или ниви, заради 
Мене и заради благовестието, 10:30  и да не 
получи стократно сега, в настоящето време, къщи 
и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно 
с гонения, а в идещия свят(Или: Век.) вечен 
живот.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Къде си ти по пътя към Исус? Дали си на 
етапа-слушам проповеди. 

Или си преминал следващата стъпка 
заемам на Бога и Той ми връща. 

Или може би се напред с материала и 
вече практикуваш послушание. 

Или дори може да си на последната 
права, смирено покаяние. 

Аз моля Бога да си на пътя –следвам 
Исус като Той е на първо място в живота ми.  

Знай, че ако си тръгнал по този път, 
преди да прекрачиш последното стъпало, 
Сатана ще положи неимоверни усилия, да те 
спре, да те върне, да осуети Божийте 
действия в живота ти. Побързай, за да не 
даваш на Сатана време и възможности. 
Побързай. 


