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1. УВОД- 

Една уникална и винаги загадъчна 
притча. Тя идва в резултат на поредица от 
противоречиви събития. Първото събитие е 
идването на един старателен в духовно 
отношение младеж(Мат.19:16-26). Той 
изповядва, че от детинство е възпитан да 
спазва закона и явно се е старал да го прави. 
Затова Бог го е благословил и му е дал 
богатство, направил го е заможен. Тогава 
младежа, вместо да работи с по-голямо 
усърдие за Бога, се привързва към 
богатството си и Исус, когато му предлага да 
се раздели с богатството си, и да върви 
след Него, младежа му става тъжно и се 
оттегля. Исус тогава започва да прави 
заключения, за онези хора които имат 
богатство, че тяхното спасение ще е трудно. 
Защо? Защото техните сърце са привързани 
към богатството и те спират да служат на 
Бога. Чувайки това заключение, учениците 
се оглеждат  и виждат, че и между тях има 
хора разполагащи с пари и те питат: 

Като е толкова трудно богат да влезне в 
Божието Царство, кой ще се спаси?-
Мат.19:25 

Исус отговаря, че за Бога не е 
невъзможно да спаси и богати хора. 

Тогава настъпва второто събитие: 
Петър, разсъждава и вероятно 
философства: Ако богатите поради 
привързаността към богатството си трудно 
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влизат в Царството, тогава бедните и 
лишилите се заради Исус, вероятно ще са 
много високо наградени в това Царство!? 
Затова той пита: 
  Maт. 19:27  … Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; 

ние, прочее, какво ще имаме?  

 И Исус отговаря: Не се притеснявайте, 
никой няма да ви отнеме наградата.  

До тук Исус отговаря на два важни 
въпроса, което и до днес вълнуват 
религиозния свят: 

Как се спасяват хората? И Как Бог 
награждава? 

Отговора на първия въпрос е: 

За Бога няма невъзможно 

спасение! 

Отговора на втория въпрос е: 

Никой няма да бъде ощетен! 

И след тези отговори, Исус разказва 
притчата за собственика на лозето. Аз 
мисля, че Исус прави това, защото Той 
усеща, че и Петър и останалите гледат на 
спасението и на наградите и се мъчат да ги 
обяснят с човешката икономика и човешкия 
метод на изчисляване кое е честно, 
справедливо и правилно.Тази притча е 
шокираща. Тя внася смут в човешката 
логика,  но потвърждава предишните 
отговори, като внася допълнителна, бих 
казал небесна или божествена светлина по 
въпросите. Затова си заслужава да я 
разгледаме 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Историята разказана от Исус е 
метафоричен разказ. Господаря на лозето е 
Бог, лозето е Божието царство , а работниците 
сме ние хората. Какво е обаче „пеняз”-а? 

Някои ще кажат, че това е спасението ни! 
Проблема е, че на много места Словото ни 

отнема правото да мислим, че ние изобщо 
можем да мислим, че спасението ни се дава 
като възнаграждение за свършена работа. 

Тогава остава да кажем, че пеняза е 
наградата която вярващите очакват!? Но в 
притчата е един пеняз, за всеки от работниците, 
независимо кой колко е работил. Това влиза в 
конфликт с друг текст от Словото: 
1Кoр. 3:8  Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са 

равни, обаче всеки според своя труд ще получи 
своята награда;  

Аз ще се съглася с онези богослови, които 
смятат, че тук не става нито въпрос за 
спасение, нито за награда. Тук не става въпрос 
дори за заплата. Тук става въпрос за правилен 
подход в служението. Това за което си говорим 
толкова често. Това към което се подканваме и 
това което все още не разбираме правилно- 
отношенията ни към Бога.   

За да разберем това, ние трябва да 
разгледаме притчата в повече детайли. Аз бих 
казал че притчата е изпълнена с информация. 
Тя носи истини, скрити под повърхността и. 
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Можем ли да открием някои от тях. Исус ни 
представя един разказ: 

 

2.1-Разказа за Щедростта 

Виждаме, че Домакина беше добър. Когато 
Той се договори с първите работници на лозето, 
Той се разбра за заплатата от един пеняз. Един 
пеняз е била добра заплата за онова време. 
Можем да кажем, че това е била справедлива и 
щедра договорка. Освен това виждаме, че 
първите работници, идват да работят при тези 
договорни условия, т.е. те са работници с 
договор.  

„Ще ти работим, ако ни дадеш, 1 пеняз 
възнаграждение.” 

Домакина се съгласява, без да се пазари 
или да недоволства!  Той искаше всеки да види 
щедроста Му. Затова и при плащането Той се 
разпорежда да бъде платено първом на 
последните и накрая на първите, за да видят 
всичките Неговата щедрост. Божията щедрост 
притежава много добри качества.   

 
Божията щедрост е СИГУРНА. Ние не 

трябва да се съмняваме в Божията щедрост, но 
ние често измисляме начини за да 
предизвикаме тази Божия щедрост. Решаваме 
да направим нещо за Бога, очаквайки Той да ни 
върне в Своята щедрост: 

Боже ще дам, за да ми решиш този 
финансов проблем. 
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Боже ще послужа, защото искам да ми 
намериш работа. 

Боже ще жертвам, защото искам. 
Боже давам, да ми дадеш! 
Това е единия подход към живота. Това е 

подхода на много от традиционно вярващите. 
Те казват: Ще отида да запаля една свещичка, 
дано Бог да ми даде …!Ще дам дарение за 
храма, та дано Бог да ми даде тази работа.  
Това е подхода и на много от харизматичните 
вярващи: Колкото повече дадете, толкова 
повече ще получите. Това може да е и моя и 
твоя подход. 

Даването за Бога не е грешно или опасно. 
То не излишно. Даваш ли, бъди сигурен, че Бог 
със сигурност ще ти даде. Тук е много важно да 
разберем, принципа на даване за Бога. Той не 
е: с едната ръка ще давам, а другата чака да 
получи от Бога. Той е: Давам, защото съм 
изпълнен с благодарност и признателност, към 
Онзи от Когото съм получил и ще продължавам 
да получавам.  

Искането от Бога също не е грешно. Ние 
сме насърчени да искаме: 

„Искайте … и ще ви бъде!”-Йоан 15:7 
„Искайте и ще получите!”-Йоан 16:24 
Да искаме и да даваме, като сме уверени в 

сигурността на Божията щедрост. От къде идва 
тази увереност? Ако погледнем тези стихове 
изцяло, ще разберем, че ние дължим 
сигурността на Божията щедрост на Исус. Той 
напълно задоволява Божията правда вместо 
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нас. Щедростта на Бога към нас относно 
временните и материалните неща, е нищо 
сравнена с щедростта Му относно вечните 
неща. Затова днес това е и покана към всеки, 
който не е чувал какво Бог най-много желае да 
получи от нас и да ни даде: 

Той чака от теб едно смирено поради 
осъзнатия грях сърце, а Той ще ти даде ново и 
чисто такова.   

 
Божията щедрост е НАВРЕМЕННА. Другия 

и аз мисля, добър и правилен подход е 
следния: 

Аз правя, давам, жертвам и всичко друго, 
заради Исус. Това  което получавам, не го 
получавам защото аз съм дал или защото 
заслужавам, но защото Бог е щедър и добър и 
справедлив. Аз имам, защото Бог е щедър или 
нямам, отново защото Бог е щедър, добър и 
справедлив. Имането ми има смисъл и 
нямането ми има смисъл според сърцето на 
Бога. 

Този начин на мислене, може да промени 
характера ни. Представи си, че си християнин и 
работиш на държавна работа. Ако ти си свикнал 
да служиш на Бога, за да получаваш от Него, 
това е метода на света. Тогава ти никога няма 
да си съвестен в работа си. Може да се 
справяш добре, защото си със съревнователен 
дух и се състезаваш с другите. Може да 
работиш добре, защото това ти носи повече 
пари. Може да работиш добре, защото очакваш 



 8 

повишение. Може да си перфекционист и 
просто искаш работата ти да изглежда 
перфектна в очите на шефа или на колегите, но 
никога няма да работиш от сърце, защото 
усърдието те е контролирано от отношението 
на хората около теб. 

Словото ни учи:  
Кoл. 3:23  Каквото и да вършите работете от сърце, като на 

Господа, а не като на човеци;  

Когато аз, Християнина работя „като на 
Господа”, аз няма да се съобразявам с хората и 
техните очаквания от мен, а с Господ  и с 
Неговите стандарти . Защо? Защото разчитам 
на Неговата щедрост и доброта. 

Знаете ли, проблема ни идва често от това, 
че ние мислим, че Бог мисли като хората или 
като шефа.  

Божията щедрост, не действа като 
заплатата, която шефа ни отпуска. Божията 
щедрост идва върху нас, не когато я искаме, 
а когато тя ни е необходима. Божията 
щедрост идва до нас, но не във формата и 
размера в който сме я търсили, а такава 
каквато ще е най-ефективна за нас. Божията 
щедрост достига до нас, в резултат на 
нашата сърдечна искреност към Бога. Ако аз 
обичам Бога и Му служа без калкулатор, Той 
ще ми покаже щедрост, която не може да се 
сметне с калкулатор. 

 Прави всичко като пред Бога и като за 
Бога, и разчитай на Неговата богата щедрост 
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всеки ден. Помни Твоят Бог е Щедър Бог и Той 
знае, кога и как да ти покаже щедростта Си. 

  

2.2-Разказ за Благодатта 

В тази притча е скрита още една истина. 
Исус разказва за една група работници, 
вероятно по-голяма от първата(с договора), 
които бяха поканени в последствие, в по-късен 
час-третия, шестия, деветия и дори в 
единадесетия час. С тях Стопанина не се 
пазари. Тях Той ги покани с единствената 
уговорка, да им плати „каквото е право” или 
справедливо, без да им казва как се измерва 
това в пари.  Вижте, как Божието чувство на 
справедливост и честност, нарушава нашето 
разбиране за тези характеристики. То руши и 
нашата икономическа тактика. Ние определяме 
за честно, когато един човек работи много, да 
получи много. Когато един човек получи много, 
да харчи много.  При Бога разбирането за 
честност е различно. То се изразява чрез 
благодатта. Какво е благодатта? 

 
-Благодатта е ДОСТАТЪЧНОСТ. Ще 

илюстрирам това с пример: 
Пр.Джон Уестли е работел доста усърдно и 

поради известността си, изкарвал доста добри 
пари. Той печелел по 1400 лири годишно. Днес 
това са малко пари, но по негово време, тези 
пари се равнявали на 300 000 лири, което е 
огромна сума.  
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Какво е правил Уестли с тези пари? 
Отделял е десятък? Не. Вместо това той 
определил една сума от 30 лири, които му 
стигали за да преживява, а всичко останало той 
раздавал. Неговото богословие било, че парите 
в ръцете на вярващите са храна за гладния, 
дреха за голия, грижа за вдовицата и покрива за 
сирачето. Парите в ръцете на вярващите са 
здраве за болния, очи за слепия, защита за 
уязвимия. Така парите се превръщат в 
безценен талант. 

Той накратко формулирал правилото на 
Християнската икономика така: спечели всичко 
което можеш, спести всичко което можеш и 
раздай всичко което можеш. 

Божията икономика консумира насъщното и 
раздава излишното. Уестли ползвал 2% от 
спечеленото за себе си и домът си, а 98% 
влагал в Божието царство.  

Бог е обещал, че ще се грижи така, че 
децата му да не просят, а да са задоволени. 
Така, че в Своята благодат, Той е поел да 
снабди нашите нужди задоволително. В своята 
благодат Той ще те нахрани и облече. Ще ти 
даде жилище и уют. Ще се погрижи за децата ти 
и домът ти. В Своята благодат, Той може да ти 
позволи да имаш повече, за да можеш и ти да 
извършиш това дело за някой друг. Да покажеш 
и ти благодат на дело. Богатството може да 
бъде или благодат или бедствие. То ще е 
благодат, ако ние познаем какво означава 
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думата „достатъчно” и започнем да я 
прилагаме- за себе си и за другите.  

 
-Благодатта е МИР. Забележете и още 

нещо. Тези без договор, бяха приятно 
изненадани. Те не знаеха и не очакваха да 
получат както всички други. За тях това беше 
незаслужена награда.  

За нас това може да има двойно значение: 
Първо когато решиш да показваш благодат, 

добре е да се водиш от Библейското правило: 
Maт. 6:3  А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти 

не узнае какво прави десницата ти;  

Бъди добрата изненада за онзи когото 
искаш да благословиш. Бъди ангела от небето. 
Бъди инструмент. Прави доброто без да чакаш 
да се върне, без да пресмяташ облаги. Може да 
си сигурен, че то ще се върне, в Божието време 
и по Божия наредба.Ти днес донеси мир за 
страдащата, за обезпокоената душа, в деня на 
нейното бедствие. 

Второ , когато ти си в нужда или беда. 
Когато ти простираш ръце за помощ, тогава не 
казвай на Бога, как да ти помогне, кога да се 
отзове на вика ти и с колко да ти помогне. Бог 
също иска да те изненада. Той иска ти да ахнеш 
от изненада. Той иска ти и аз да се научим да 
разчитаме на Неговата мъдрост и милост, 
тогава когато чакаме намесата Му. Не Му 
извивай ръцете с редовно четене на Словото и 
24 часа молитва. Бъди настоятелен, като 
вдовицата, но не мисли, че настоятелността ти, 
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ще пречупи суверенитета Му. Вместо това, 
довери Му се и чакай. Словото ни насърчава да 
чакаме Господа(Пс.27:14). То ни насърчава да 
не се дразним от успехите на нечестивите, но 
търпеливо да чакаме Господа(Пс.37:7) 

Божията благодат е вид мир. Доверие и 
сигурност във Божията вярност.   

 
Последното за което искам да мислим е че 

притчата е … 
2.3- Разказ за ОТНОШЕНИЯТА 
Отношенията БОГ –човек. Бог е Вселената, 

човека е прашинката. Бог избира прашинката и 
я въвежда във сложни божествени 
взаимоотношения със Себе си.  

Стопанина покани работниците на лозето 
си. Лозето Той можеше и сам да си го обработи. 
Лозето дори беше обработено, защото 
Стопанина беше пратил Сина Си, да го 
обработи и Сина се справи отлично. Но идеята 
на лозето, беше да стане място където 
Стопанина да покаже на работниците как Той ги 
цени и на какво е готов за тях.  

Ти и аз сме ценни за Бога. Той ни обича и е 
готов да ни възнагради, не заради работата, не 
заради способностите, не заради времето в 
което сме работили за Него, а защото за Него 
ние сме специални, неповторими, уникални.  

Аз ще си призная, че напоследък често в 
проповедите си ви говоря за стойността на 
делата ни по отношение на наградата, но този 
текст ни казва нещо много важно: 
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Спасението е нещо важно и велико. За него 
е платена скъпа цена. Божествена жертва е 
дадена за да ни бъде осигурено спасението. За 
това спасение можем със сълзи на радост в 
очите всеки ден да благодарим на Бога. Каква 
привилегия. 

Наградата на светийте е също нещо много 
велико. Човеците може да забравят твоето 
добро, твоята любов, твоя подарък, жест или 
жертва, но Бог никога. Той те уверява, че 
Mat 10:41  Който приема пророк в името на пророк, награда 

на пророк ще получи; и който приема праведник в име на 
праведник, награда на праведник ще получи.  10:42  И 
който напои един от тия скромните само с една чаша 
студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак 
няма да изгуби наградата си.  

Това са награди.Награди неописани и 
неразяснени, но приготвени за нас. Тези 
награди, ще изпълват сърцата ни с радост и 
благодарност към Бога цяла вечност. 

Но има нещо друго, което Бог цени много в 
нас още сега и днес. Това е да разберем, колко 
непретенциозна е Неговата любов към нас 
грешните.  

Вижте разговора между Стопанина и 
работниците от последния 11-ти час на деня: 
Maт. 20:6  А, като излезе около единадесетия час, намери 

други че стоят, и каза им: Защо стоите тука цял ден 
празни?  20:7  Те му казаха: Защото никой не ни е 
условил. Каза им: Идете и вие на лозето, [и каквото е 
право ще получите]. 

Кажете ми когато идеш на борсата за 
работници, кои търсиш: здравите, способните, 
знаещите, добрите и т.н. Когато , тези свършат 



 14 

остават кои: хилавите, болните, неможещите. С 
този жест на Стопанина, Словото ни подсказва 
как Бог ни оценява- Ние е възможно да сме от 
най-недостойните от всички работници. Ние 
може да сме най-неможещите. Най-кекавите! 
Може да си повярвал преди да умреш. Може да 
не си успял нищо да направиш за Бога през 
целия си мизерен живот, но Той не гледа дали 
са ти бели зъбите и дали са ти здрави 
мудскулите, за да те вземе на работа. Той 
просто те кани да отидеш. Просто да се явиш, 
да отчетеш, че си бил. Да покажеш, че 
разбираш жеста Му на любов, грижа и 
внимание. И Той е готов да те уважи много 
повече, отколкото заслужаваш.  

От друга страна ние трябва да сме 
внимателни за някои особености: 

-Внимавай с гордостта- А ние дето 
оставихме толкова много за да Те следваме, за 
нас какво има?- Мат.19:27 Бог няма да те 
остани неоценен. Той знае как да отвръща на 
правилното отношение на хората към Него. 
Само вместо да вървиш към небето замислен 
какво ли ще получиш, върви замислен за това 
колко си обичан и колко не заслужаваш тази 
любов. 

-Внимавай да не се сравняваш с други. Бог 
не гледа на теб като на номер. За Него ти си 
ИМЕ, личност, единица. Не е дадено на нас да 
определяме кой е добър и кой е лош. Може този 
когото ти слагаш на пиедестал, за Бога да е 
слама готова за огъня и обратно , онзи когото ти 
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не искаш дори да поздравиш, той да е диамант 
в короната на Царя.Затова най-правилно е да 
работим усърдно в усъвършенстване в 
изпълнението на  първата и втората заповеди: 
Mar 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".  12:31  А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да 
възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед 
по-голяма от тия няма.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Бог не гледа кой си, колко пари имаш, 
колко дипломи си изкарал, какъв пост 
заемаш. Бог не гледа колко потънал в греха 
си бил. Не Го е грижа и за това колко се 
справяш дори днес със слабостите и 
греховете си. Не Го е грижа и от колко време 
си вярващ, или колко често посещаваш 
църква. Той иска да разберем какво сме ние  
за Него. Осъзнаваш ли, че тази една драхма 
която ни се дава е Неговата любов, благодат 
и отношение към нас. Погледни към Исус и 
благодари , защото Той е Божията покана 
към теб и мен да отидем на лозето.   
Рим. 5:6  Понеже, когато ние бяхме още немощни, на 

надлежното време Христос умря за нечестивите. …Rom 
5:8  Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, 
че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.  

И още… 
Йоан 3:16  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:  

 


