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1. УВОД- 
През изминалата седмица, нашата църква 

изгуби ценна клонка. Казва се с.Николика 
Герчева. Клонка която беше здраво прикачена 
към лозата Христос и даваше плод –богат и 
изобилен.  

Аз не си спомням момент, в който да и 
кажа, че има нужда нещо да се направи, и тя да 
ми отговори: не може или не мога.  

Тя винаги произвеждаше плод. Дори 
когато не и беше добре, дори когато усещаше 
че някои злоупотребяваха с отзивчивостта и.  

Ако се огледаме, сигурно няма човек от 
нас, който да не е имал близък контакт с нея. Тя 
не остави мястото си в църква празно, освен 
когато болест я приковеше към леглото.  

Нейните близки не бяха членове на 
църквата, но тя не ги оставяше да стоят далеко 
от живота на нейната църква.  

Днес имам приятната задача, да прочета 
поставените на лист хартия дълбоки синовни 
чувства на благодарност и признателност на 
нейния по-малък син- Галин, който днес е 
между нас. 

…… 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Какво означават думите на Исус: 

Да давате(5ст)/ да принасяте (8ст) 

МНОГО плод.  
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Йоан 15:8  В това се прославя Отец Ми, да принасяте 
много плод; и така ще бъдете Мои ученици.  

 

Миналата неделя казахме, че ако сме 
клонка от Палестинска лоза, след три години 
хранене със соковете на лозата, Земеделеца 
ще очаква на четвъртата година да дадеш 
макар и  малко, но да започнеш да даваш 
някакъв плод. Между другото казват, че лозата 
е такова растение, че не става за нищо друго, 
освен за плод. От нея не можем да издяламе 
статуя или да поддържаме огън, или да 
направим мебел или облицовка. От това 
логично това можем да извлечем и първия 
важен момент: 

 
А-Даването на плод е задължително 

условие за лозата и клоните. Ти и аз сме на 
тази земя с единствената цел и задача да 
раждаме плод за Царството. Това означава, 
че ние всички трябва да виждаме себе си първо 
като християни, и след това като бащи, майки, 
дори деца, работници, професионалисти, 
специалисти и т.н.  Това означава,  че няма на 
никой да се размине да бъде клонка и да не 
дава плод. На лозата ли си, трябва да даваш 
плод!!!  
Йоан 15:5  Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в 

Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени 
от Мене, не можете да сторите нищо.  

 
След три години в църква, от теб се 

очаква да започнеш да даваш плод. И ако си 
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вече 10 години във вярата и не се вижда от 
тебе плод, нека това слово да те разтревожи 
сериозно относно състоянието ти на лозата, 
защото след толкова време, не само трябва да 
даваш плод, а трябва да си вече всред онези 
които се приготвят за да дадат МНОГО плод.  

Пр. Може ли някой да ми даде пример на 
фирма, в която даден служител да е нает на 
работа, а той да си седи в къщи и да се радва, 
че е приет и получава заплата, но не му се 
налага да ходи на работа или дори от къщи да 
прави нещо за да носи печалба за фирмата. 
Няма ли такъв работник да предизвика 
възмущение и бунт в шефа или в работниците.  

Не може да се наричаш Християнин и да 
не правиш нищо за Бога. 

Видове безплодие: 

 Не може и да лежиш на възглавницата, че 
преди години си дал плод. Тогава този твой 
плод може и да не е бил оценен от хората 
достатъчно и затова ти не искаш да даваш 
повече плод. Ние Християните не даваме плод 
за да ни ръкопляскат или похвалят. Ние даваме 
плод, защото в този свят плода може да се види 
много по-добре и да има много по-добър ефект, 
от приказките. Нашия плод са нашите дела. 

Чудно ми е когато виждам, че има хора, 
които на пръв поглед иска да бъдат възприети и 
наречени Християни, а правят всичко възможно 
да стоят далеко от общността на Църквата 
Христова, която е и Тяло Христово. Идват на 
църква, а не проявяват дори малък интерес, да 
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се приобщят или да се включат с нещо. Някои 
се извиняват с притеснителност, други със 
заетост, трети казват, че не знаят какво да 
правят. А лозата е Христос. Църквата е 
Хрисотвото тяло. Ако не си прилепен към 
църквата, тогава към какво си прилепен и от 
къде дърпаш сокове?  

Може да има и такива, които са проявили 
желание, но им е било отказано или не са 
намерили добър прием или разбиране и затова 
са се отказали да дават плод. Ако плодът ти не 
е оценен от човеците, не забравяй че ти го 
даваш заради Бога и крайната оценка ще е 
Негова.  

  Има и други, които с удоволствие биха 
приели да консумират плода на друг, но без да 
дават. Варианти може да има различни, но 
истината е че всеки вярващ, не трябва да се 
успокоява с друго състояние, освен това: 

Да бъда плод-даващ !  
Знаеш ли? Работата ти за Бога, може да 

изглежда нищожна и малка, но Бог никога не 
пренебрегва, нечии труд, колкото и 
незначителен той да е в очите на хората. 
Работи я за Бога и се радвай, защото малкото 
което правиш е пътеката водеща към големите 
дела на Бога в твоя живот.  

 
Пази се от това да даваш плод,  но той да 

не е качествен! От това произлиза и втория 
момент: 

Б)Плода трябва да е истински 
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Пр. За детето което винаги когато баща му 
го наказвал то се прибирало в стаята си и през 
прозореца се качвало на клоните на близкото 
дърво и слизало за да се разхожда по улиците 
докато му мине обидата и гнева.  

Един ден детето чуло как бащата казва: 
Това дърво ще го отсека. Толкова години расте 
без да дава плод.  

Детето се разтревожило и решило да 
направи нещо. Взело ябълки и с конец ги 
навързало по клоните на дървото.  

Бащата се върнал от работа и ахнал . 
Жена-извикал той – ела да видиш. За една 

нощ това дърво роди ябълки. Но най-голямата 
изненада е че то не е ябълка, а слива.  

Човек може да се напъва за да 
произвежда някакви плодове, но те да не са 
онзи плод, който Бог очаква. 
Maт 7:16  От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде 
от тръни, или смокини от репеи?  

Яков е много красноречив, когато говори 
за плодът на Християнския език. Голяма част от 
плодовете, които Християнина дава, излизат от 
устата му: 
Яков 3:10  От същите уста излизат благословения и 

проклятия! Братя мои, не трябва това така да бъде. 3:11  
Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива 
вода?  3:12  Възможно ли е, братя мои смоковницата да 
роди маслини, или лозата смокини? Така също не може 
солената вода да дава сладка.  3:13  Кой от вас е мъдър и 
разумен? Нека показва своите дела чрез добрият си 
живот, с кротостта на мъдростта.  3:14  Но ако в сърцето 
си имате горчива завист и крамолничество, не се 
хвалете и не лъжете против истината.  3:15  Това не 
е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, 
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бесовска;  3:16  защото, гдето има завист и 
крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо 
нещо.  3:17  Но мъдростта, която е отгоре, е преди 
всичко чиста, после миролюбива, кротко 
умолима, пълна с милост и добри плодове, 
примирителна, нелицемерна.  3:18  А плодът на 
правдата се сее с мир от миротворците.  

Истински е Плодът който Божия Дух 
произвежда в нас. Той е описан в Галатяни 5: 
22-23- любов, радост мир, дълготърпение, 
благост, милост , милосърдие, вярност, кротост, 
себеобуздание. За всяко от тези качества може 
проповеди да се изнесат. Този плод е истински, 
защото когато ние го даваме, тогава 
прославяме пред хората с думи и дела Бога 
си.Ако се замислите върху отделните 
компоненти на плода на Духа, ще видите, че те 
лесно могат да бъдат разпознати, когато 
Християнина си отвори устата. От това което 
вярващия говори, можеш да познаеш дали в 
него има и мир и радост и благост и милост и 
т.н. Говора издава и показва като огледало 
сърцето на човека.  

Подобен на този плод е и свидетелството 
ни, пред погиващите за Божията любов и 
спасителния Му план. Преди време ви карах да 
напишете ваш вариант на благата вест. Това е 
за да знаеш, че когато срещнеш някой 
невярващ  човек, ти трябва да имаш няколко 
важни точки, които каквото и друго да си 
говорил с него, ТРЯБВА в края на краищата да 
достигнеш до тях и да му ги кажеш. 

В „Студенски живот“  тези основни неща, 
ги наричат … четирите основни принципа. 
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Каквото и друго да кажеш на невярващия, 
основната ти цел е да достигнеш до подходящ 
момент в който да му кажеш „четирите духовни 
принципа“ и ако е възможно да го водиш до 
молитва на покаяние.  

Кои са те: 

1.Божията любов. 

Светият Бог ни обича и предлага 
чудесна цел за живота ни. 
 
Божията любов 

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот” (Йоан 3:16) 
 
Божията цел 
Христос казва : “Аз дойдох да имат живот, и да го имат изобилно" 
(да живеят пълноценно и смислено) (Йоан 10:10) 
 

2. Грешния човек. 

Човекът е грешен и отделен от Бога. Затова не 
може да познае и изпита Божията любов и цел за 

живота си. 

 

“Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 

прославят от Бога” (Римляни 3:23). 

 
Човекът е вечно отделен 
“Защото заплатата на греха е смърт” (духовна отделеност от Бога) 
(Римляни 6:23). 

3. Исус Христос 
е единственото разрешение, дадено от 
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Бога на проблема с човешкия грях. Чрез 
него можем да познаем и изпитаме Божията любов и цел за 
живота си.  
 
Той е умрял вместо нас  
"Но Бог препоръчва (изяви) своята към нас любов в това, че 
когато още бяхме грешници, Христос умря за нас" (Римляни 
5:8).  
 
Той е възкръснал от мъртвите 
"Христос умря за греховете ни... бе погребан... биде възкресен на 
третия ден според Писанията... и се  яви на Кифа, после на 
дванадесетте, след това се яви на повече от петстотин..." (1 
Коринтяни 15:3-6). 

Той е единственият път към Бога 
"Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът; никой не 
дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан 14:6).  

4. Всеки лично  

трябва да приеме Исус Христос като 
Спасител и Господ: само тогава можем да познаем и 
изпитаме Божията любов и цел за живота си.  
 
 
Трябва да приемем Христос  
"А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, 
сиреч на тия, които вярват в Неговото име" (Йоан 1:12)  
 
Приемаме Христос чрез вяра 
"Защото по благодат (милост) сте спасени, чрез вяра, и то не от 
сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали 
никой" (Ефесяни 2:8-9).  
 
Когато приемем Христос, ние се новораждаме (раждаме се 
духовно) 
(Прочетете Йоан 3:1-8.)  
 
Приемаме Христос с лично решение 
Христос казва: "Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой 
гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него" (Откровение 
3:20).  
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как можете да приемете Христос:  

Можете да приемете Христос още сега като се помолите с 
вяра 
(Молитвата е разговор с Бога)  
 
Бог познава сърцата ни и се интересува не толкова от нашите 
думи, колкото от отношението и мотивите ни. Ето една примерна 
молитва:  
 
"Господи Исусе, нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря на 
кръста заради мен. Моля Те, прости ми греховете. Отварям 
сърцето си за Теб и Те приемам за мой Спасител и Господ. 
Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми и че ми даваш вечен 
живот. Застани начело на живота ми и ме направи такъв, какъвто 
искаш да бъда! Амин (да бъде)." 
 
Тази молитва съответства ли на искреното ви желание?  
 
Ако е така, още сега се помолете с нея и Христос ще влезе в 
живота ви, както е обещал. 

Има някои които не признават тази 
молитва на покаяние и настояват покайващия 
се да се моли с лична молитва и в това няма 
лошо. Но когато гледам църковни снимки и 
виждам всяка неделя колко много хора идват, 
слушат и отиват в света за да си умират 
толкова грешни, колкото и преди са били, си 
мисля, нямаше ли да сме радостни и доволни, 
ако дори това малко нещо човекът е направил 
докато е жив. Колко е ценна всяка една душа за 
Бога. И ако ти я доведеш, Словото ти казва, че 
си предизвикал радост в Рая.  

Нека се молим през тази година Бог да 
вложи тази грижа в сърцата ни- да 
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предизвикаме много радост в Рая като дадем 
истински плод. 

 

 


