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1. УВОД- 

Исус използва една алегория, за да ни 
опише една много важна интер-
връзка(вътрешна връзка). Аз бих я нарекъл 
„връзката на Царството“. За да разберем, тази 
връзка, ние трябва сериозно да помислим върху 
четири елемента : Лозата, Клонките, 
Земеделецът, Плодът.  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А)Лозата 
Исус започва разказа си с последното от 

Неговите седем „Аз съм „ във Евангелието на 
Йоан. Той декларира, без капка колебание: Аз 
съм истинската лоза! Тази Негова декларация 
съдържаше противоречиво за Евреите 
твърдение. От Стария Завет, те знаеха, че Бог 
беше избрал тях за да бъдат лозата.  
Псалм 80:8 Пренесъл си лоза из Египет. И като си изгонил 

народите нея си насадил.  80:9  Приготвил си място пред 
нея; И тя е пуснала дълбоко корени, и е изпълнила 
земята.  

И още: 
Исая 5:1  Сега ще пея на любезния си, Песен на обичния си 

за лозето Му. Любезният ми имаше лозе На много тлъсто 
бърдо.  5:2  Окопа го, и очисти го от камъните, И насади 
го с отбрана лоза, Съгради кула всред него, Изкопа още и 
лин в него; И очакваше сладко грозде, Но то роди диво.  

И още 
Осия 10:1  Израил е лоза, която се разпростира И дава 

изобилно плод; Колкото повече бяха плодовете му 
Толкова повече беше умножил жертвениците си; Колкото 
по-хубава беше земята му Толкова по-хубави беше 
направил идолските си стълпове.  
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Но те нямаше как да пропуснат, че Бог е 
недоволен от плода на тази насадена от Него 
лоза. Затова те трябваше да обърнат внимание, 
на това заявление на Исус, защото в него се 
съдържаше нещо много важно:  

Исус казваше: Аз съм истинската лоза! 
Две важни твърдения: 
1-„истинската“- щом Той е „истинската“ 

лоза, тогава Израил остава фалшивата лоза. 
Исус измества Израил. Личността измества 
нацията. 

2-„истинската“- с пълен , а не с кратък 
член. Ако Исус беше казал „Аз съм истинска 
лоза“ –това би означавало, че Той твърди, да е 
една от групата или дори малкото истински 
лози. Начина по който Той декларира позицията 
си , говори за увереност в уникалност.  

Исус ни казва: Аз съм единствената и 
истинската лоза!  

Всеки трябва да знае, че избирайки Исус, 
ние сме избрали Истинския и единствен път към 
Бога. Чуваме ли? Истински, защото няма как 
грешния , неверен, непостоянен и измамлив, 
човек, да достигне до праведния, верен, 
постоянен и истинен Бог, без да бъде променен 
по друг начин, освен това да бъде направено от 
самия Бог. Как ли? Като чрез вяра в Истинския 
Спасител, да получим истинска правда, не като 
наша заслуга, а като дар от Бога.  

Освен това, ние сме избрали Единствения 
път, защото Бог не е Рим, за да кажем, че 
„всички пътеки водят към Рим“. До Бог се 
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стига с условия, които са непостижими за 
обикновения човек. Ако искаш да стигнеш, до 
кой да е бог, можеш да тръгнеш от където и да 
е, но искаш ли да достигнеш до живия Бог, 
Твореца на небето и земята, условията там са 
непостижими за нас. Затова ние се нуждаем от 
Някой който да ни преведе през препятствията 
и въведе в Божието присъствие. Исус 
единствен може, защото на Него е дадено 
правото и пропуска.  

Ние в двора си имаме лоза. Аз не си падам 
по земеделие и овощарство, но тази година 
опитах за първи път да я режа. Нашите лози са 
сравнително тънки. Казват, че в топлия климат 
на Израил, лозите развиват дебели стебла и 
когато Исус е говорил за лозата по този начин, 
неговите ученици са чували и виждали, че Исус 
им говори за жива връзка, за здрава и 
продължителна връзка. Това е образа на лозата 
като цяло.  

 
Б) Пръчките 
Една лозова пръчка, сама по себе си е 

слаба и откъсната от лозата няма особена 
употреба. Пръчката взима соковете и живота си 
от лозата. Това единство и животоснабдяващо 
общение, не е илюстрирано само с лозата и 
пръчките от Словото Божие. Ние го виждаме 
описано и от ап. Павел в 1 Кор. 12 гл, с тялото и 
неговите части, с Жениха и невястата в Ефес. 5 
и с Овчаря и овците в Йоан 10.  
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Тази връзка на Християнина с Христос е 
може би най-често декларирана от вярващите, 
но в същото време е най-слабо практикуваната 
в живота ни.  

Ключовата дума е „пребъдване“ повтаря се 
около 10 пъти в този текст. За да даваме плод, 
за да бъдем живи, за да бъдем сигурни, ние 
трябва да не само да останем, но и да 
„пребъдваме“ или да стоим в непрекъсната  24 
часова връзка с Исус. Тогава ще даваме 
плодове, а това е условие за съществуването 
ни като Християни.  

На някой от нас това може да ни звучи като 
много силно изявление. 24 часа с Исус. Не е ли 
твърде фанатично? Нека да помним, че ние не 
сме създадени от Бога, за нас си. Не сме 
създадени и за семейството си. Нито за 
обществото в което сме. Ние сме създадени от 
Него и за Него. Без Него, ние сме обречени. 
Естественото, което аз правя с онези пръчки, 
които са отрязани от лозата е да ги изгоря в 
огъня.    

Но какво означава „пребъдване“? Това не 
се определя чрез някакво чувство. Това се 
определя, чрез наличието на определени 
прояви: 

1-произважда или дава изобилен ПЛОД(5:5) 
2-Отец го ОБРАБОТВА за да дава още 

повече плод(5:2) 
3-Такъв човек е старателен в пазенето на 

Христовите заповеди. (5:10) 
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4-На такъв човек, Бог отговаря на 
молитвите му (5:7) 

5- неговата ЛЮБОВ към Христос и 
вярващите е растяща величина (5:9, 12-13) 

6- такъв човек ще изпитва РАДОСТ (5:11) 
 
Тези прояви не идват автоматично в живота 

на вярващия. Те се упражняват и култивират. 
Това става с поклонение, хваление, Слово 
Божие-четене и изучаване, молитва, 
доброволни жертви и служение.  И искам да ви 
увери, че веднъж влезнеш ли в тези дълбочини 
на общение с Господ Исус Христос, ти никога 
няма да искаш да излезеш  от там, за да 
живееш безгрижно Християнство.  

 
В) Земеделецът 

Следващият е основна фигура в 
алегорията- Земеделецът. На пръв поглед за 
Него най-малко се говори, но Той е във всичко. 
Основното обаче в алегорията, което Той 
върши е отрязването на безплодните и 
подрязването на плодовитите. Той подържа 
една прогресия: от без плод, към плод, до много 
плод. Много са Християните, които искат да 
дават много плод, но не искат да бъдат обект на 
очистване. Причината е поради това че процеса 
на очистване е болезнен.  

Незрелия вярващ мисли моментно и 
първично. Той казва: сега ме боли. Сега ми е 
тежко. Това може и да е от Бога, но аз не съм 
готов да го приема, защото не се чувствам 
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добре. Поради тази причина, аз не искам Бог 
да ме чисти.  

Зрелия вярващ, когато усети болката и 
скръбта и страданието, се казва: Бог работи в 
мен. Това е добре. Той ще очаква повече плод в 
мен. И той в скръбта и болката си се радва, 
защото знае, че Земеделецът работи за да ни 
направи по –плодовити за Вечността. Бог 
работи в нас за да можем ние да натрупаме 
плод или това съкровищата на небесата за 
което Исус говори в Лука 12 гл. Всеки клон знае, 
че когато ние сме очиствани, тогава Небесния 
ни Баща е най-близо до нас. Очистването не 
носи комфорт, но е добро и полезно за нас.  

Жалко е когато заради личния ни комфорт, 
ние роптаем и се бунтуваме срещу 
Земеделецът. Ние гневно заставаме срещу 
Него и викаме: Защо ми отнемаш това, което 
обичам? Защо ми даваш онова което ме 
изкарва от уюта и удобството ми? Защо ме 
безпокоиш? Остави ме! 

И Отец поради многото ни роптание, може 
да спре и да каже: Добре?! Това е за твое 
добро, но след като толкова много се 
противиш …!? Ще трябва след време пак да 
пробвам. С други средства! Но разбери-
трябва! Иначе, това което даваш като плод, 
ще умре! 

Затова за нас е нужно (ако се върнем една 
позиция назад) да не спираме да пребъдваме 
в Христос.  
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Историята на Християнството е пълна с 
велики личности, които са станали такива след 
тежък процес на очистване. Всеки земеделец 
знае, че дори когато земята е плодородна, пак е 
нужно обработване. Не може растенията да се 
оставят просто да растат-диво и безконтролно. 
Може би това се иска на много Християни- Бог 
да ги остави. Да не ми се бърка в растежа и в 
плода, но ние трябва да знаем нещо:  

Пр. В Япония пъпешите са много скъп 
деликатес. Има фермери, които държат да си 
изградят име. Когато те са разпознати като 
добри, техните продукти скачат в цената си до 
десет пъти. И така, ако на пазара един пъпеш 
се продава на цена примерно равна на 15 евро, 
той ако е продукт на даден известен 
земевладелец, цената може да достигне до 150 
евро. Това е защото за този фермер се знае, че 
произвежда най-вкусните пъпеши. Но за да 
постигне това качество, този фермер, очиства 
земята си от всичко което пречи на добрия и 
вкусния сорт да расте.   

Земеделецът държи на името си. Той няма 
да остави лозето Си да расте диво. Той ще се 
грижи за него и няма да допусне най-доброто да 
бъде жертвано заради мъртвото, дивото или 
посредственото.  

 
Г) Плодът 
В Палестина се счита, че всяка 

новопосадена лоза трябва след третата година 
да започне да дава плод. Всяка добра лоза 
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трябва да дава плод. Това не означава, че 
всяка клонка ще дава плод, но плод трябва да 
има.  

Когато говорим за духовна работа, ние 
често употребяваме думата „резултати“, но това 
не Библейска концепция. Библейския израз е 
„плод“. Резултатите се получават от машина, от 
робот, а живия организъм дава плод. Ето 
няколко особености на Плода от Бога в нас. 

 
Има Време за плод! 
Добрия плод не се ражда за един ден. Той 

се нуждае от време. Ние носим часовниците , а 
Бог разполага с времето. Ние бързаме и се 
питаме: Кога ще съм плодовит? А по –добре е 
да се попитаме:  Как изобщо да бъда 
плодовит? 

Нека да не забравяме, че Авраам стана 
плодовит на 100 години. Давид макар да 
знаеше, че е опрадален за цар, трябваше да 
чака и търпи, докато дойде времето. Мойсей, 
трябваше да чака 80 години преди да даде 
плод. Но те всички вярваха в това че плодът е 
обещан и ще дойде. Те очакваха плода. 

 
Качество на плода! 
За Бога е важно винаги качеството. Ние все 

гледаме на количеството, като забравяме, че 
количеството пречи на качеството.  

Но ти казваш: Аз не се чувствам плодовит? 
Аз не съм доволен от качеството си. Аз съм 
безполезен! 
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Пр.Известния световен шампион по бокс 
Мохамед Али посетил един университет. Един 
студент дошъл при него и го запитал: Кажете 
ми шампионе, какво да направя за да стане 
нещо от мен. Шампиона му отговорил: „стой в 
университета. Стой докато го завършиш. 
Ако са успели да изкарат пеницилин от 
мухлясал хляб, със сигурност ще успеят да 
изкарат и от тебе нещо.“ 

Бог може да изкара от тебе най-хубав плод, 
независимо как се чувстваш ти. Важното е да 
стоиш свързан със Исус. Ако си прикачен към 
Лозата, най-хубавото предстои за теб. Жив ли 
си? Най-добрия плод може да е точно пред теб. 
Не се отказвай и не спирай да искаш от Исус да 
те ощастливи с плодове на божествена радост.  

 
Плода е за други! 
Добрия плод може да се забави, ако ние 

забравим, че плодът не е за лична консумация. 
Помнете, че клоните не изяждат плода. Те само 
ДАВАТ плод.  Ние трябва да сме готови плодът 
ни да послужи на други и да нахрани други.  

Притчи 10:21  Устните на праведния хранят мнозина; 
Настрой се да бъдеш полезен за други и 

тогава си готов. Ако очакваш че твоя най-добър 
плод ще ти донесе комфорт, задоволство, 
успех, лъжеш се. Най-добрия плод е резултат 
на жертва, а не на консумация.  

Огледай се: Исус постигна най-добрия плод 
на кръста, като се жертва за всичките човеци. 
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Колко ми е тежко, когато виждам вярващи, 
които очакват другите да им служат. Има такива 
които ако не им послужат това им е обидно. 
Който получава от църквата, има опасност да не 
получи от Бога. Който дава на църквата, на 
другите, със сигурност ще получава изобилно от 
Бога. Ти от кои си?  

  
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
Няма да имаме време да завършим тази 

тема днес, и затова искам да я продължа и 
другата неделя. Причината е че навлязохме във 
най-интересната част за нас от тази житейска 
алегория- клони и плод.  

Кои са духовните плодове? 
Кои са истинските клонки? 
Тази част може да е най-интересна, но дали 

е най-важна? Оставям ви го като въпрос. 
 
А аз ще завърша с въпрос: Ти в Христос ли 

си? Може да се наричаш Християнин, но да не 
познаваш Христос!?  

Може да си за първи път тук. Може да 
слушаш и да си мислиш: аз нищо не разбирам. 
Христовите ученици също не разбираха в 
началото много неща. Но чуйте думите на Исус 
във Йоан 15:3 
Йоан 15:3  Вие сте вече чисти чрез учението, което ви 

говорих.  

Исус им говореше, а те … слушаха. 
Слушането на Божието слово действа 
пречистващо.  
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Ап.Павел се присъединява като казва: 
Римл._10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - 

от Христовото слово.  

Вчера получих едно писмо по имейла. Ще ви 
зачета само увода: 

Здравейте, 
 казвам се Румяна и съм член  Православната църква! 

Изповядвам   Символа на Православната църква  и 
вярвам, че в Православната църква, в Тайнства и е 
спасението за човешките  души. 

Изповядвам, че Светата Троица е наш Бог и друг бог 

няма!  

Призовавам всички към всеобщо покаяние, за да се 

избавим от много бедствия, които са надвиснали над нас! 

Призовавам всички, увещавам и настоявам за всеобщо 

покаяние за да ни отмине голямо бедствие. Греховете на 

нашата държава са много, призовавам всички към скъсване с 

греха и към единствено спасителната вяра в Апостолската 

Православна църква!  

Нека отново потърсим Бога. Нашият път към Него е 
Православието. 

Живот в Христа. Нека да живеем по християнски. 
Без вражда, алчност, разделение. Да не оскърбяваме 

ближния. 
Да пазим съвестта си чиста. Да очистим сърцето си с 

изповед. 

Да се приобщим към Бога с причастие. 

Тогава Той ще ни благослови и ще се посели сред нас. 

Ще ни дари Своите земни и небесни блага. Нека отново 
потърсим Бога! 

Покайте се! 

От една страна се зарадвах искрено, от друга 
ме смути посоката  която Румяна посочва- не 
вяра в Христос, а в ПЦ, и в Тайнствата.  

 Но аз вярвам, че ако много откликнат на 
такъв призив, те ще отидат в църквите и ще 
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слушат , а истинската вяра идва от слушане, а 
слушането пречиства. А изповедта и покаянието 
от греха очиства неправдата и греха изцяло. 

 
 


