
Винаги оставам поразен от силното и категорично твърдение на Исус: 

„без мен не можете да вършите нищо”. Той не казва, че ще направим нещо зле 

или няма да го изпълним  докрай, а че няма да вършим абсолютно нищо. 

Можем да бързаме от сутрин до вечер, да сме заети с хиляди неща, да се 

заемем похвално с безброй дейности, но ако всичко това бива правено без 

Него, то е безплодно, посредствено, безсмислено. 

В днешното кратко евангелие, няколко 

пъти се споменава глагола „пребъдвам”. 

Харесвам тази настойчивост, защото ни 

напомня, че да бъдем свободни от всички и 

да не се свързваме никога с никой, да правим 

винаги онове, което искаме, независимо от 

всичко...не дава резултати, не води до нищо. 

Ако растенията не се вкоренявахе здраво в 

земята, ако рибите не плуваха във водата, ако 

малкото пиленце или паленцето се отдалечат 

от техните майки...няма да стигнат далеч. 

Днес Исус ни казва ясно, че ние самите 

не сме достатъчни, че не ние сме извора на 

радостта ни, че сами не можем да придадем 

завършеност и изчерпателност на живота ни.  

Възкръсналият Христос ни подканва да 

пребъдем в Него, да вкусим от тази прекрасна 

и трайна зависимост, да превърнем връзката 

си с Него в най-съществена част от нашата 

личност, да осъзнаем, че само Той може да 

задоволи ненаситните копнежи в живота ни. 

Свободата не означава да правим 

каквото си искаме, както много хора си мислят. Свободата на Божиите Синове, 

тоест на всички, спасени от Христос и възкръснали чрез него, означава изцяло 

посвещение на Него, пребъдване в Него. 

Знам, че за всичко това е нужен кураж. Всичко това изисква да излезем от 

убежището ни, от това, което считаме за сигурно и да се доверим, да се 



оставим в ръцете на Бога и най-вече, изисква да изпитваме чувството, че никога 

не сме достигнали края, че никога не сме открили мястото си, защото това 

означава да бъдем истински ученици на Исус. 

Ученик се става малко по малко, ден след ден, с вяра осветена и 

подклаждана от молитвата, със страстното желание да се разпространи 

добрата новита на Евангелието в семейството, на работното място, в училище, 

сред приятелите.  

Наистина, без Него сме като изсъхнал дънер – безплодни и безполезни. 

Наистина се нуждаем от силата на неговите вещи ръце, за да достигнем най-

същественото, за да не се изгубим, за да открием, че у нас се крие потенциал, 

който дори допускаме, че притежаваме. 

Кураж, скъпи приятели! Ако се оставим изцяло на Словото на 

Възкръсналия, реколтата, дарена от Св. Дух ще бъде най-щедрата за всички 

времена! 

О. Павел 


