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1. УВОД- 
-Плода е задължителен и е нормално да 

се появи след няколко години изграждане и 
узряване. Плода не е сезонен(веднъж или два 
поти в живота ти), а постоянен с тенденция да 
се увеличава, не да намалява. 

-Плода е ИСТИНСКИ. Понякога мислим, че 
като говорим с някой невярващ за църква, за 
вяра, за звездите и за това има ли Бог или нещо 
там, ние мислим че сме си свършили работата. 
Нашата работа е свършена полезно ако сме 
казали на бедния грешник: 

-че Бог е нашия създател 
-че ние сме грешни 
-че Исус израза на Божията любов към 

грешния човек и единствен път към Бога 
-че спасението е нещо лично и започва с 

молитва на покаяние в която искаш прошка, 
искаш нов живот и поканваш Исус да бъде 
господар на живота ти занапред. 

От тук продължаваме размислите си 
свързани с плода идващ от нас, когато сме към 
лозата!  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

 
А)Плода не идва от усилия, а от сърце с 

вяра 
Когато ти приемеш служение с което да 

даваш плод за слава на Бога, знай, че това е 
сериозна работа. Бог гледа на теб, дали ти си 
сериозен в това с което служиш на Него.  
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Божествения принцип е следния: 
Maтей_25:23  Господарят му рече: Хубаво, добри и верни 
слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; 
влез в радостта на господаря си.  

Може това което правиш да е твърде 
малко в твоите очи или в очите на другите. Ако 
ти и аз приемем малкото си служение сериозно, 
Бог вижда това и има за нас следващ етап, има 
повишение. 

Пр.Баща ми е бил тежкоезичен и си е 
мислел, че не става за проповедник. Затова 
сериозно решил, че ще работи усърдно и ще 
изкарва пари , така че да може да дава заплата 
на един проповедник. 

Бог видял и чул. И още преди да започне 
работа по корабите, Бог отнел недъга му и го 
пратил да бъде проповедник.  

Пр. Когато бях дете, пастирското 
семейство поддържаше чистотата в църква. Аз 
съм мил тоалетните и съм чистил и подреждал  
столовете в салона. Веднъж видях, че един от 
посетителите преди да седне, с пръст мина 
през седалката за да провери за прах. От тогава 
с парцал час преди всяка служба съм минавал 
всеки стол (100бр), за да няма прах. 

Малко(не нищо) но от сърце, а Бог вижда и 
дава изобилно, щедро повече. 

Тези малки работи, ти можеш да започнеш 
с тях в църква?Добре, ти казваш: за мен 
локалната църква не е от значение! Аз съм част 
от голямата световната църква. Мога да се 
съглася , ако Исус не беше казал:  
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„До ангела на Ефеската, Смирненската, 
Лаодикийската, и т.н. църква " Той се обръща по 
име към всяка от тези църкви. 

Един ден Исус ще се обърне и към нас със 
име: 

До ангела на Варненската църква …  
Е, тогава ти ще кажеш: аз не съм от тях!  
Ако Исус има лоши новини за нас, добре 

за теб, но ако има добри новини за нас, ти къде 
ще си търсиш наградата?  

Исус не остави индивиди на земята да 
работят за Него. Той остави църква. Той говори 
за тяло и части. Ти виждал ли си някъде по 
улиците моята ръка?  Пастор Георги си търси 
крака. Ако някой го намери да се обади на 
телефона ми.  

Какво правиш за Бога? Това е твоят плод. 
Това е твоето място в Тялото. Твоята труд за 
Бога, в голямата си част се оценява в това, 
което ти правиш за своята църква. Тогава какво 
правиш за църквата си?  

Пр. С домакина на църквата сме 
съученици от младежките ни години. Бях преди 
време у тях и много ми харесаха ябълките от 
едно от дървета в градината му. Всяка година 
той знае, че ми доставя удоволствие, като ми 
дава една торба от тези ябълки. Но … ако 
Пламен слага в тази торба ябълки, които са 
полуизгнили с петна мухъл по тях,как ще 
реагирам? Ще благодаря от учтивост и ще 
откажа.  



 5 

Ако някой ти даде кафяви банани, 
развалени домати или измръзнали портокали, 
ти как ще реагираш? 

Ако ти идваш на църква, но идваш с 
половин час закъснение, Бог как ще го приеме? 
Ако участваш в хваление, но пееш защото така 
си свикнал или си там по рождение, не влагаш 
душа и пееш автоматично,Бог как ще го 
приеме? Ако дойдеш на църква, но вместо да 
слушаш проповед седиш долу на компютъра и 
оправяш фейсбука си, или си пиеш кафето във 
фоайето, за да си оползотвориш времето,  Бог 
ще се радва ли? Ако правиш нещо, каквото и да 
е за Бога, но го правиш, без желание, без 
сърце, по задължение, това не е обещаващ 
плод за Бога.  

Ако служението ти за Бога излиза може би 
от ума, но не идва от сърцето ти, тогава ти си 
губиш времето. Но идва ли от сърцето ти, 
тогава ти ще влагаш и внимание и любов и 
творчество в този твой плод. Това което правя 
за Бога, искам да е най-доброто, искам да бъде 
полезно за много или дори за всички. Искам да 
става все по-добро и да започне да дава 
увеличаващ се плод.  

Много вярващи си мислят, че понеже са от 
дълго време в църква(дори може да са родени в 
семейство на вярващи та са в църква от както 
се помнят), вече толкова са наясно с това което 
става там, че може да гледат леко на 
служението и на вярата си. Те са чули хиляди 
проповеди, знаят за църковните проблеми и 
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дефекти, нищо вече не може да ги изненада и в 
църква им е скучно. На такива ще кажа: Ако 
църквата е място където не можеш да научиш 
нищо повече, където скучаеш, където си губиш 
времето, обади се. Кажи ми, че е така, и аз ще 
ти дам съвет, какво да направиш за да не ти 
бъде изобщо скучно. Не се шегувам и не искам 
да бъда прието това като някаква заплаха. 
Съвета ми ще е съвсем практичен.  

Несериозното отношение към даването на 
качествен плод води до опасно състояние. Нека 
ви разкажа за едно интервю: 

Пр. В света напоследък стана много 
известно името на Ричард Доукинс. Ричард 

Доукинс (на английски: Clinton Richard Dawkins) е виден 
английски етолог, еволюционист, биолог, привърженик на 
направлението на нео-дарвинистите и автор на научно-популярни 
книги. Той е открит атеист, хуманист, скептик и спада към най-
изявените критици накреационизма.Автора на много атеистични 
книги. Една от най-популярните е „Делюзията Бог“. 

Ричард Доукинс е поканен от един 
либерален пастор Марилин Сеуел на открит 
разговор. Нека да ви предам само един 
коментар от този разговор: 

Пастор Сеуел: 
„Религията която вие представяте във 

вашата книга,е в общи линии един от 
различните видове фундаментална вяра. Аз 
съм либерален Християнин, и не приемам 
историите от писанията буквално. Аз не 
вярвам в доктрината за изкуплението (че 
Исус е умрял за нашите грехове, например). 
Вие правите ли разлика между 
фундаментална вяра и либерална религия? „ 
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Ето и отговора на атеиста Ричард Доукинс: 
„Бих казал, че ако не вярвате, че Исус от 

Назарет беше Христос  и Месия, и че той 
възкръсна от мъртвите и че чрез неговата 
жертва, нашите грехове са простени, вие не 
можете по никакъв смислен начин да се 
наречете Християнин.“  

Задавам си въпроса: а може ли ние на 
теория да сме Християни, а на практика да не 
сме към лозата?  

И господин пастор Марилин Сеуел си 
мисли, че дава плод, но дали този плод идва 
черпейки сок от Лозата или … 

За да идва от сърце плода трябва да е 
резултат на истинска вяра, а не от 
професионално разбиране или богословска 
философия. 

 
Б) Живей в очакване на много плод 
Споменах в предишна проповед, че много 

от възрастните Християни, са си втълпили, че 
поради възрастта им, Бог няма желание или 
възможности да ги използва.  

Ще ви дам няколко примера. Освен 
примерите в библията. Много от великите 
постижения , са плод на хора в напреднала 
възраст: 

- Тициан нарисувал един от шедьоврите 
картини, наименувана „Битката при Лепанто“- 
това е голяма битка в която Католическа Европа 
спира Отоманското нашествие през 1571г., Тази 
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картина е нарисувана от Тициан на възраст от 
98 години. 

- Йохан Волфганг фон Гьоте завършил 
своята драма  ФАУСТ, когато бил на 82 год. 

-Галилео направил някои от своите 
открития на възраст 73 год. 

-Хъдсън Тейлър –известния мисионер в 
Китай до късна възраст не спрял да открива 
нови полета за благовестие 

-Джордж Мюлер- до 90 годишна възраст 
продължавал да увеличава домовете за сираци 
във Великобритания 

-Поликарп на 86 години отказва да се 
отрече от Спасителя си и отива на кладата. 
Казват, че огънят не го повредил и затова 
палачите му го убили с копие. Преди да отиде 
на кладата той заявил: 

„86 години Му служих и Той не ме подведе 
нито веднъж. Защо аз сега да се откажа от 
Него?“ 

Списъка е дълъг и е неоспоримо 
доказателство, че за бога ЕГН-то ти не е от 
значение. Ти можеш да кажеш както мисионера  
Джонатан Гофорт: „ не се чудете че на 75 
години аз изгарям от желание да служа. 
Възможностите сега ми изглеждат най-
предизвикателни и жътвата- най-обещаваща 
именно сега.  

Не се плаши от възраст или от болести. Ти 
се грижи за Божията работа, а Той няма да 
пропусне да се погрижи за твоята работа. Ти 



 9 

поеми Неговите грижи, а Той ще поеме твоите 
проблеми. 

Пр. Сестра Виолета е пример- тя беше 
болна от рак, но не се поколеба да поеме 
касата на църквата и безвъзмездно да се грижи 
за нея. Бог и дава сили и здраве за да може да 
върши тази работа.  

Сестра Бана ми е пример. Тя беше 
оперирана от рак. При изследванията и откриха 
и друг рак, но тя не спира за да се грижи за себе 
си. Работи за да издържа семейство, да помага 
на синове и да връща заеми. Същевременно  и 
работи за да отваря врати на училища за да 
можем да дадем на учителите Божието Слово. 
И Бог и дава сили. Сега е в тежко изпитание, 
защото изгуби мъжа си, но вярвам, че Бог в 
когото тя не е спряла да вярва, няма да допусне 
вярата и да бъде нарушена. 

Давай много плод. Стреми се към това 
независимо от възрастта си. Не спирай да 
даваш плод. Това е най-доброто което 
Християнина може да прави.  

  
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Пр.Франсис Чан е американски 
проповедник. Чух го за първи път на една 
конференция в Англия. Той е млад пастор на 
голяма църква. Започнал е с църква от 50 
човека, след това стават 500, а днес е 5000. Той 
признава, че му е трудно и скъпо да събира 
5000 души на едно място всяка неделя. Той 
признава, че не е както някои проповедници, с 
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организационни качества, които могат да се 
справят с църкви от по 15-20 000 членове. 
Затова той се пита каква трябва да е църквата 
на 21 век, за да може да се справя с 
предизвикателства като тези на мега-църква. И 
дава отговор. Църквата не трябва да се гради 
на принципа на натрупването. Тя затова се 
нарича семейство. Защото в нея се раждат, 
изграждат и напускат деца, които са станали с 
потенциал на родители, които да имат свой дом 
и свое семейство.  

Това означава ли, че всеки е пастир на 
църква? Не ! Но всеки трябва да търси 
възможност да създаде домашна група от 5-10-
12 човека. Тези хора да се обучават, да се 
изграждат, да растат с идеята и визията след 3-
5 години да имат своя домашна група (църква) . 
Ние създаваме домашни групи с идеята да 
имаме уютен и симпатичен кръг от 
съмишленици с които да си прекарваме хубаво 
и приятно. Визията на домашните групи, трябва 
да се гради на следните принципи: Да повярват 
в Бога, Да пораснат във Вярата, Да опознаят 
Бога и Словото, Да напуснат Групата, Да 
създадат Своя, Да научат Други и така да расте 
църквата без да се товарят малцина за 
удоволствие на мнозина.    

Ако всеки от нас е загрижен, дали дава 
плод за Царството Божие, тогава Бог ще има 
работа с нас и за нас.  

Ако всеки спре да критикува плода на 
другия, а вместо това се старае и се моли, да 
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произвежда плод и този плод да бъде 
изобилен и благословен, тогава ние сме 
зрели и добре стоящи на лозата Христос. 

АКО ВСЕКИ ОТ НАС ПОГЛЕДНЕ С 
ДУХОВНИ ОЧИ НА ТОВА КОЕТО ВЪРШИ ЗА 
БОГА, ТОВА ЩЕ ПРОМЕНИ ТОТАЛНО 
ЖИВОТА В ЦЪРКВА.  

Ако всеки иска и работи за това плодът му 
да се разработва и да носи повече плод, 
тогава ние ще започнем да виждаме 
изпълнение на визията на нашата църква, да 
промени Варна. 
 

 


