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„Лозата, пръчките и плода” 
Йоан 15:1-5 

П-р Гроздан Стоевски 
ХЦ „Св. Троица” 

Встъпителни думи: 
Време за гроздобер – събира се плода от пръчките на лозата – много хора правят вино или 
ракия. Някои дори могат да запазят малко и за сироп, за консумация… 

Днес ще обърнем внимание на един добре познат текст, разкриващ важни истини за нашия 
живот чрез една много изразителна метафора – за лозата, пръчките и плода!” 

Прочит на текста: Йоан 15:1-5 

Йоан Богослов и неговото Евангелие… 

Йоан – „ученикът, когото Исус обичаше” – когато е заедно със Спасителя той е млад момък, 19-
20 годишен. Когато пише Евангелието Йоан, обаче, е един старец, чийто живот е преминал във 
вярно служение и следване на своя Господ. Пой пише в Ефес, където водач на църквата е 
младият презвитер Тимотей.  

Апостол Йоан пише до една малка църква в околностите на Ефес, която е имала проблем с това 
да разбере дали наистина този Исус от Назарет е наистина Божия Помазаник, Спасителя на 
света? – Йоан 20:31 

От 13 до 17 гл. Йоан пространно предава събитията по времето на Последната вечеря (13 гл.), 
последните наставления и проповед (14-16 гл.), както Молитвата на нашия Господ (17гл.) 

Преглед на текста: 

До този момент Исус говори за ролята на Утешителя – Йоан 14:26,27 

15:1,2 – Исус използва метафора за да опише взаимоотношенията ни с Него и с Бог Отец. 

Първо, да разгледаме самата метафора –ЛОЗОВА ПРЪЧКА КАТО ИЛЮСТРАЦИЯ 

Лозата е една, но има много разклонения…днес Христовата църква също е една, въпреки най-
различните разклонения – не само в исторически и географски план, но и в доктринален, 
различни традиции. Въпреки това, ако човек е „в Христос”, независимо от неговата християнска 
традиция – той е на Лозата! 

Пръчките са два вида: 

1. Такава, която не дава плод – тя бива отрязана и изхвърлена (15:6) 
2. Такава, която дава плод 

Тази, която дава плод – Земеделеца, Бог Отец я подрязва…защо? За да дава повече плод! 

Приятно ли е „подрязването” – най-вероятно не! Но полезно ли е, необходимо ли е? – със 
сигурност! Подрязването или ашладисването на пръчката, всъщност помага на живителните 
сокове от лозата да отиват в правилната посока – да произвеждат плод, а не да подхранват 
допълнителни ялови листа на пръчката. Къде отива духовната сила и енергия в моя живот? – в 
произвеждането на духовен плод или в странични въпроси, „препирни за дребнавости”, 
спорове и крамоли, връщане в стари грехове, страхове и безпокойства, грижа за материалните 
нужди? 

Една дума е спомената три пъти в 15:2 – ПЛОД – karpos – същата дума в Гал.5:22  
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За какъв „плод” става дума тук? 

1. Духовен живот - Паралел с „плода на Духа” – Гал.5:22,23 – 
2. Нови вярващи - Паралел с Лука 8:8 – плодът е видим и измерим – възможно ли е да 

става дума за нови вярващи, като духовен плод, резултат на духовно служение? – 
Деяния 2:47; Яков 1:18 – „да бъдем пръв плод на Неговите създания”;  
1 Кор. 16:15 – „домът на Стефания, първи плод в Ахая!” 

3. Нови църкви – в резултат на духовен живот се получават нови вярващи, които се 
организират в нови църкви! 

Не може да има т.3 без т.2 
Не може да има т.2 без точка 1! 
 
15:3 -  „Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих” – две важни думи: logos и laleo 
(проповядвам, изговарям, казвам) 
Христовото слово, което е проповядвано, изговорено ни очиства! 

1 Петр. 1:22 – покорството на истината очиства душите и ни подканва към братска любов! 

Въпрос: покорявам ли се аз на Божието слово? Давам ли възможност Бог да ме „подрязва” и 
„ашладисва” чрез Божието слово? – промяна на мислене, промяна на действия, промяна на 
очаквания и на поведение! 

Яков 1:22-25 – променящата сила на приложеното Божие слово! 

Други начини, по които Бог ни подрязва: 
1. Трудности и кризи в живота ни 
2. Гонения 
3. Изпитания -  Яков 1:2-4 

 
15:4 – „Пребъдвайте в Мене” – кога дава плод пръчката? Когато е постоянно закачена за 
лозата! Може ли пръчка, която не е постоянно закачена за лозата, а само от време на време – 
да даде плод? 

Духовният плод в живота ни е резултат от духовно постоянство, от пребъдване в Христос! 

Периодично и спорадично „включване” на духовна вълна (като станция от радиото) от време 
на време няма да роди духовен плод в живота ни, няма да видим нови вярващи и няма да 
станем свидетели на нови църкви… 

От друга страна, редовно и близко взаимоотношение с Христос – чрез Божието слово, молитва, 
активно участие в живота на местната църква – това произвежда духовен плод в живота на 
един човек – променен живот, активно свидетелство сред невярващите, участие в мисията на 
църквата! 

15:5 – Обобщение – Христос е Лозата, ние сме пръчките… 

Условие за даване много плод (променен живот, нови вярващи, нови църкви): 

 Аз да пребъдвам в Христос, и Христос да пребъдва в мен! 

„пребъдвам” – оставам, стоя, пребивавам, престоявам, живея, стоя твърдо, постоянствам 

Въпрос: Тези думи отразяват ли моето взаимоотношение с Христос? 
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Или по-скоро взаимоотношението ми с Христос се характеризира с периодичност, от време на 
време, когато имам желание, когато се чувствам по правилния начин, когато съм в настроение 
за „тези неща” и т.н. 

Това, в което човек „пребъдва”, определя неговия плод -  ако човек „пребъдва” в негативни 
мисли, в песимизъм, постоянно вижда несъвършенствата и грешките на другите – „плодът” в 
него ще бъде огорчение, недоволство, мърморене… 

Как можем да знаем в какво „пребъдваме” – по плода в нашия живот! Ние можем да си 
мислим, че произвеждаме „добър плод”, но реалността може да е различна…  

Мат.7:16-20 – „плодът” разкрива нашата същност 

Човек може да мисли, че определено действие не е проблем и не е нищо лошо, но ако 
последствията и резултата са лоши, ако плодът е лош, то тогава човек е „пребъдвал” в нещо 
лошо… 

Гал. 5:21 – делата на плътта – човек може да казва, че е духовен, но делата на живота му 
говорят по-силно от него! 

Индианците казват: това, което правиш говори толкова силно, че не чувам какво казваш… 

За какво служи лозата? Защо я посажда Земеделеца, Бог? – за да бъде за украшение, за жив 
плет? – или за да дава плод!  

Видяхме три възможни проявления на плода: 

1) променен живот 2) нови вярващи 3) нови църкви 

Миналата неделя п-р Доналд зададе въпрос: Църквата ли има мисия или Божията мисия има 
църква? 

Днес задавам друг въпрос: Пръчката ли произвежда плод или Лозата чрез пръчката? 

Нашата мисия е да пребъдваме в Христос, за да произвежда Той чрез нас духовен плод! 

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за 
да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята 
чудесна светлина. (1 Петр.2:9) 

 

Финал: 

„Отделени от Мене не можете да направите нищо”…без призвание и без Божията сила един 
човек само се „поти” и „поти” и хората срещу него…(брат Васко Вангелов)) 

Логичен въпрос: ако нищо не правим, ако служението ни е само празни усилия, полагаме труд, 
но не виждаме плод - дали не сме отделени от Него или може би, имаме нужда от духовно 
„подрязване”? 

Пръчката ли произвежда плод или Лозата чрез пръчката? 

Ние сме призовани да продължим Мисията на Христос в този свят – да принасяме духовен 
плод – за целта трябва да дадем възможност на Бог да ни „подрязва”и трябва пребъдваме в 
Него и Той в нас! 
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Как изглежда това на практика? 

1. Редовно, безкомпромисно и качествено време с Божието слово всеки ден – Христовото 
слово и учение ни очиства и променя! 

2. Редовно общуване с Бога в молитва – колкото повече  човек прекарва с друг човек, 
толкова повече се научава да общува с него, да слуша това, което другият му казва. 
Колкото повече човек прекарва в молитва, толкова по-лесно и с лекота се моли 

3. Редовно участие в живота на църквата. Както пръчките на Лозата не са сами, а заедно 
(плодът на лозата е съвкупност от плода на всяка пръчка) така и ние не сме призовани 
на „самотно християнство” – а да споделяме вярата си в общност! 

Заблуда е да смятаме, че пребъдваме в Христос, без да имаме време в Божието слово, без да 
се молим редовно, и особено – без да участваме активно в живота на Тялото Христово! 

Когато човек се научи да „пребъдва”, да стои в Христос, да постоянства във вярата – тогава и 
плодът в живота му става естествен, идва с лекота!  

Ако човек има променен и различен живот, той неминуемо ще свидетелства с живота си на 
околните и хората ще разпознават Христос в него, ще  бъдат привлечени към вярата! 

Ако се съберат хора, които са привлечени към вярата – логично е да се формира и местна 
църква! 

Всичко започва от един или няколко човека, които се посвещават да пребъдват в Христос… 

Можем ли ние да бъдем такива хора? 

Можем ли ние да бъдем като тези пръчки, които дават възможност на Земеделеца да ги 
подрязват, за да дават повече плод? 

1. Къде съм аз – закачен ли съм на Лозата, т.е. част ли съм от Христовото тяло? 
2. Какъв е плодът в живота ми – какво „произвеждам”? 
3. Имам ли нужда от „подрязване” и в кои области? 
4. Пребъдвам ли в Христос – в Слово, молитва и редовно участие в църковния живот? 

 

 

 

 

 

 


