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1. УВОД- 

От днес са четири недели до 
Православния Великден, който сме приели и 
ние да празнуваме.  

По тази причина искам с Божията помощ 
да ви поведа през едно пътуване в което ще 
водя не аз а Евангелист Матей. За да съм 
съвсем честен, ще ви призная, че ще се 
възползвам от откровението на един не 
много известен писател Дейвид Мъроу. Той 
не е нито пастор нито богослов. Той прави  
телевизионни програми за различни ТВ 
канали, правителствен говорител и автор на 
книги, но той е и църковен член, който 
наблюдавайки църквата забелязва, че 
църквата прогресивно губи мъжката си 
аудитория. Затова той написва книга и 
публикува през 2005г. своята книга 
озаглавена „Защо мъжете мразят да ходят 
на църква” 

Книгата която ще използваме за да 
преминем през три последователни прехода 
се казва: 

„Картата- пътят на всички велики мъже” 
За съжаление книгата не е преведена на 

български, а и не може да се намери в 
нашите книжарници дори на английски. 
Единственото насърчение за онези които 
знаят английски и биха искали да се 
запознаят в детайли, е че бр.Радо Марчев я 
откри в електронен вид в интернет. За 
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повече информация можете да говорите с 
него.  

Има още неща които трябва да ви кажа 
като въведение. Един въпрос: 

Бог мъж ли е или жена? Мъжете вече са 
готови да хвърлят нещо тежко по мен. Как 
може да предполагаме, че Бог е жена?! Та 
Той винаги е бил Той. Никъде в Словото Бог 
не е наречен Тя. Нали ни е представен като 
любящ БАЩА.  

За да започнем да разбираме Бога, може 
би ние трябва да се освободим от един 
предразсък, който е плод на нашето 
ограничено и обвързано с традициите 
виждане, че Бог не може да има нищо общо с 
жените. 

За да започнем да мислим по въпроса, 
ние трябва да търсим още в началото. И там 
в началото на Писанията откриваме един 
текст: 
 Бит 1:26  И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, 

по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над 
небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над 
всяко животно, което пълзи по земята.  1:27  и Бог създаде 
човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; 
мъж и жена ги създаде.  

Аз смея да твърдя от този текст, че 
Божията пълнота съдържа и 
мъжествеността и женствеността. 

Вероятно тук някой ще ме апострофира: 
Ами защо Исус дойде като мъж? Нали Той 
дойде като представител на Троицата? За 
Него няма спор, че е от мъжки род! 



 4 

Ето поради тази причина и ние ще 
направим това пътуваме с Исус, за да 
видим, че макар да беше мъж, в Него можем 
да открием част и път от живота Му, в който 
Той демонстрира, качества не така 
характерни за мъжкия характер и мъжкото 
поведение. 

Матей във своето Евангелие, ни показва 
три пътувания през които преминава Исус- 
пътя на смирението, пътя на силата и пътя 
на жертвата. Това е път, който всеки от нас, 
независимо дали е мъж или жена, трябва да 
е готов да премине. Това са съставни части 
от пътя на всеки вярващ човек, който иска 
да следва Бог, чрез примера на Исус. 

Матей никъде не споделя, че цели да 
покаже именно това. Затова ви давам 
правото да оспорите и да не се съгласите с 
подобно твърдение, но това ще е по-лесния 
начина на отношение към твърденията. По 
трудния, но по-благословен начин, ще бъде 
да отвориш Евангелието и Библията и да се 
разровиш, за да видиш дали няма истина. 
Защото ползата от разбирането на пътя на 
вярващия е голяма. Много по-добре е за мен 
и теб да виждаш какво става и да имаш 
обяснение, нежели да вървиш и да не 
виждаш, като реагираш първосигнално на 
ставащото в живота ти- на хубавото се 
радваш, а лошото мразиш. Животните са 
такива, а ние не. Ние сме по образ и подобие 
на Всемогъщия- всеки от нас е образ и 
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подобие на Бога. Затова всеки от нас, 
харесва ли ни или не, трябва да премине 
през тези пътувания. И нека ви кажа. Този 
вид пътуване не го откриваме само в Исус.  

Смирение, сила и жертва! 
Изучавайте живота на Мойсей. Той от 

начало искаше да бъде силния и водещия 
мъж, който да обедини народа си и да ги 
води, но Бог каза: не сега. Сега имам друга 
работа за теб! Бягай за живота си и върви да 
пасеш овцете и козите на тъста си! От палата 
в полето и палатката! От коня, при козите! От 
силните, при слугите! И така до 80 годишна 
възраст. След това Бог го поставя господар 
и на народа и над Фараона дори. Накрая 
Мойсей дава роля на заместника си Исус 
Навин и жертвено му помага да заеме ролята 
си, след което отива на върха за да умре. 

Изучавайте живота на Давид. Той идва 
от полето, от овците, от дивото. Убива 
Голиат, но години след това бяга за живота 
си, преди да дойде времето му да царува. И 
когато царува, прави го много добре. 
Обединява народа, заздравява позициите на 
Израил. Покорява враговете. Но дори и в 
най-силните си моменти , той е принуден да 
се връща към смирението и покаянието. В 
края на живота си той предава кормилото на 
Соломон и сяда на резервната скамейка.  

Изучавайте живота на Павел. Евреинът 
от Евреи (Фил.3:5). Когато чуваме за първи 
път за него, той ни е представен като мъжко 
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момче, което е известно с агресивния си 
фарисейски фанатизъм. Но Бог казва „НЕ”. 
Той го праща да стане един от тези които е 
гонил и убивал, а след това да отиде и да 
благовества на онези от които се е гнусял- 
езичниците. Започва от нула. Моли се, пости, 
учи се, гонен е, бит е. Въпреки че е богослов 
от фарисейската школа, той не минава 
първата част от пътя на бегом. По пътя на 
смирението, Бог го учи на важни уроци. И 
така до Антиохия от където започват 
неговите неговите мисионерски пътувания, в 
които той ще трябва да започне нов начин на 
пътуване- както се изразява в 2 Кор.7:5- 

 2Кoр. 7:5  Защото откак дойдохме в Македония, 
плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме 
в утеснение: отвън борби, отвътре страхове.  

И така ако тези примери са показателни, 
защо не обърнеш поглед към себе си и не се 
запиташ:  

Аз дали не преминавам през подобен 
вид пътуване?  

Ако искаме да вървим в пътя на вярата, 
ние трябва да се приготвим да минем през 
подобни терени: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Терена на трудното смирение е преход 
номер едно. Терен в който на места ставаш по-
нисък от тревата. Терен в който, често не си 
забелязван. Тъкмо си се навел за да изкачиш 
поредния хълм и без да очакваш, може дори 



 7 

някой да те ритне-нарочно или без да иска. На 
теб ти идва да му го върнеш, но вместо това, 
Бог те кара да кротуваш и носиш, да приемеш и 
простиш. В това пътуване Бог те кара да 
разтовариш раницата си от определени неща: 

-егоизъм, гордост, независимост, 
високомерие, земни/ материални/ 
интелектуални /социални и др. постижения 

Бог иска да те разтовари от тях и да те 
натовари с нещо по-полезно за теб:  
Mат. 11:30  Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.  

Смирението не е лесно. То не никак лесно 
за Европееца, за Българина, за човека от 21 
век. Причината за трудното ни смирение е, че от 
нас се изисква да подчиним себе си на 
Авторитет, а ние живеем в антиавторитарно 
време. Време което индивида се отърсва от 
всякакъв вид авторитети. Днес хората казват: 
Кой си ти та да ми казваш какво да правя, как да 
живея, какво да говоря? КОЙ СИ ТИ? Аз не 
признавам авторитети! 

Именно в това време, вярващите са 
инструктирани да се подчиняват и да учат 
другите на подчинение: 
Eф. 5:21  като се подчинявате един на друг в страх от Христа.  

И ако откажем да се подчиняваме и 
признаваме авторитетите на които Бог ни 
заповядва да се подчиняваме, тогава за нас 
остава един себичен хаос в който няма растеж, 
няма изграждане. 

След всичко казано до тук, трябва да 
отворим страниците на Ев.от Матей и да видим 
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кои са километричните камъни на Христовото 
пътуване на смирението. 

 

А) Първи километричен камък от 

отсечката на ПОКОРСТВОТО! 

Ще го наречем: Отказване от нашата 
сила! 

Пр. Не беше отдавна когато празнувахме 
Рождество Христово. Имахме концерти и 
говорихме за Исус. Кой Исус? Бебето, 
новородения, повития в пелени и положен в 
оборската ясла и напълно зависим от своята 
много млада (вероятно тинейджърка) майка. 
Празнуваме и никой не си задава въпроса: 

Защо Исус дойде на планетата Земя като 
безпомощно бебе? Защо не дойде като зрял, 
възрастен човек? Ами само вижте- няма друг 
небесен пратеник, който да е дошъл така. Дали 
Авраам видя и разговаря с деца по пътя за 
Содом и Гомор? Дали Седрах, Месах и 
Авденаго се разхождаха  в огнената пещ с току 
що проходило бебе? Дали някой от 
появяващите се от време на време ангели 
имаше вид на бебе? Не мога да си спомня 
такъв случай.Всички те идваха като напълно 
зрели и силни същества. Същества пред които 
и цар и овчар падаха по лице и трепереха от 
страх.  

Защо нашия Спасител избра толкова 
труден път за идване и престой на земята? 
Създателя на Вселената идващ на създадената 
от мощното Му Слово планета Земя, като дете- 
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голо, плачещо, търсещо топлината и грижата на 
родители, не можещо да направи нищо без 
човешка помощ. Не е ли уникално? Създателя 
напълно зависим от създанието си. Онзи който 
чрез Слово може да събере Вселената и да я 
направи голяма колкото футболна топка, сега 
не можеше да каже една дума! Онзи на когото 
Небето е престол, а земята подножие, не 
можеше да направи крачка дори! Защо? Защо? 
С каква цел?Мощния дойде в Безпомощност. 
Онзи от Когото всички сме зависими, дойде 
напълно зависим. Онзи от Когото извира 
силата, дойде напълно безсилен!? Защо? 

За да даде сигнал на нас хората, че 
първата стъпка на ученичеството е отказването 
от личната власт и сила. 

Веднага си спомням два случая: 
Първия е от Словото: Исус се среща със 

силен и богат младеж. 
-Господи , какво да сторя, за да имам 

вечен живот? 
-Изпълнявай заповедите- отговори Исус 
-От дете го правя! Има ли нещо което не 

ми достига? 
И тогава …: 

Mat 19:21  Исус Му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, 
иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш 
съкровище на небесата; дойди и Ме следвай.  

Ето това беше вече твърде много за 
младежа. Исус искаше от него да изостави 
силата и властта си.  

Тогава Исус каза нещо, което много хора 
тълкуват неправилно: 
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Maт. 19:23  А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: 
Мъчно ще влезе богат в небесното царство.  19:24  При 
това ви казвам: По-лесно е камила да мине през 
иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието 
царство.  

Казах, че някои тълкуват неправилно тези 
думи на Исус, защото те казват, че богатите 
нямат възможност да влязат в Божието 
царство.  Това е и вярно и не е!!! Богат може да 
влезне в Божието Царство, ако не уповава на 
богатството си и живее така сякаш го няма. 
Богат не може да влезне в Божието Царство, 
ако богатството му е богът на когото служи и се 
покланя.  

Втория случай е от моя скромен опит. 
Преди години ме извикаха да се срещна с един 
младеж. Той дойде на срещата със скъп мотор- 
Харлей Дейвидсън.(Един от тези мотори е на 
цена 70 000 долара). Днес на българския пазар 
един от тези мотори може да има цена между 
12 000 и 72 000 лева. Седнахме на една маса и 
след като се запознахме завързахме разговор. 
Той имаше интерес към това което правим ние-
вярващите. Аз съответно го попитах с какво се 
занимава той. Отговора след иронична усмивка 
беше:  

Моята работа е да си броя парите! 
Богатството и властта правят човека 

зависим и уповаващ на тях. Бог иска от нас да 
не зависим от земни и временни неща. 

Спомнете си:  
Maт. 6:20  Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец 

и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито 
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крадат;  6:21  (всички)защото гдето е съкровището 
ти, там ще бъде и сърцето ти.  

 
Исус се отказа от небесното си величие, 

богатство, власт, и сила, за да ни научи този 
толкова важен урок: Вярващия трябва да е 
готов, независимо от това с какви пари и 
власт разполага,  винаги да разчита напълно 
на Бога, така сякаш няма нищо. 

 

Б) Втори километричен камък от 

отсечката на ПОКОРСТВОТО! 

Ще го наречем: ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА! 
Ние казахме, че богатство и власт правят 

човека зависим от тях и изискват той/тя да им 
служи. Бог не харесва това и прати Сина си, за 
да демонстрира пред нас, от Кого трябва да сме 
зависими. 

Историята която ни демонстрира тази 
зависимост е описана в 2 глава на Евангелието 
от Матей. Тази история ни е дадена само от 
Евангелист Матей. Защо той решава, че тази 
история, която дори Лука не е оценил като 
важна, Матей и е отделил 12 стиха. Какво цели 
Матей с този разказ? 

Разказа е следния: Мъдреци от Изток идват 
един ден в Ерусалим, отиват в царския дворец , 
явяват се пред Ирод и питат къде е родения 
велик цар, на когото искат да се поклонят. Те са 
хора които изучават звездите и разчитат по тях 
събитията.  
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Ирод не знае, но вика богословите и пита 
тях. Те чрез тълкуване на пророчествата 
насочват мъдреците към Витлеем. Мъдреците 
отиват във Витлеем и намират детето. Те му се 
покланят и подаряват на родителите скъпи 
дарове: 
 Maт. 2:11  И като влязоха в къщата, видяха детето с майка Му 

Мария, паднаха и Му се поклониха; и отваряйки 
съкровищата си принесоха Му дарове, - злато, ливан и 
смирна.  

Това се случва когато Исус вече прохожда. 
Ако историята беше спряла до тук, можехме да 
си помислим, че Словото ни насърчава да 
усвояваме способностите да разчитаме езика 
на звездите, защото звездите пратиха по-ясно 
послание на езичниците, отколкото 
пророчествата на богословите. Историята обаче 
мъдро и загадъчно продължава и веднага ни 
съобщава нещо. Дошло е време да се изпълни 
друго пророчество, което съвпада с Егепетското 
робство на Израил и идването на Исус.  Йосиф 
и Мария с Исус, трябва да бягат от Витлеем и 
да пътуват до Египет, за да се избави от ръката 
на Цар Ирод и да се изпълни пророчеството на 
Осия: 
 Осия 11:1  Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, 

И из Египет повиках сина си.  

Разбирате ли вече защо тази история е 
там? Йосиф и Мария щяха да имат нужда от 
средства за дългото пътуване до Египет. Те 
може би си правеха сметката с тези средства да 
се върнат в Назарет, но волята и промисъла на 
Бог промениха плановете им.Скъпите подаръци 
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са Божията промисъл за дългото и нелеко 
пътуване. Когато мъдреците си отиват Йосиф 
получава разпореждане от небето да пътува за 
Египет. Появата на мъдреците не беше нищо 
повече освен Божия провизия за да се изпълни 
Божия план.  

Знаете ли историята на Християнството е 
пълна с Божия икономика. Безброй пъти съм 
чувал този разказ в най-различни варианти и 
при най-различни ситуации: от Божията 
промисъл за бедния но вярващ студент, до 
Божията промисъл за цяла църква. Няма нужда 
да се взираме на далеко за да открием примери 
за Божията провизия. Ние се събираме всяка 
неделя и сряда в нея. Нашата сграда е от 
начало до край Божия милостива провизия за 
нас.   

Да се довериш на Божиите богатства и да 
разчиташ на Неговата щедрост е дарба и не е 
лесно, особено когато живота те притиска и 
Дявола ти крещи, че и Бог не може да ти 
помогне.  

Вярващите може да нямаме свои сили, 
пари и власт, но не сме безсилни. Не веднъж 
съм го казвал: Мисли за Божието и Бог ще 
мисли за твоето. Бог е готов да поеме пълна 
отговорност за живота и провизиите, на всеки 
който е предал напълното управление на 
живота си на Бога. Това последно твърдение, 
не е за да живеем прахоснически, а за да 
започнем постепенно да разчитаме все повече 
на Бога в ежедневния ни живот. Ние 
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изповядваме с уста, че Бог е жив, а много често 
действаме така сякаш не го вярваме. Той ни 
кани да Му се доверим, но ние не спираме да се 
оглеждаме и да питаме: Има ли някой друг там, 
да се доверим на него? 

Матей иска да ни насърчи: По пътя на 
ПОКОРСТВОТО има участък, наречен 
ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА. В този участък ние 
трябва да се научим да гледаме нагоре и да 
вървим напред с вярата, че Господ ще 
промисли и снабди.  

 

В) Трети километричен камък от 

отсечката на ПОКОРСТВОТО! 

Ще го наречем: Подчинение/Приемане на 
правилата! 

В третата си глава Матей представя Исус 
вече като зрял мъж на 30 години. Възраст в 
която мъжете се чувстват най-много мъже и 
мислят, че света им принадлежи.  

Картината ни отвежда при Йоан, който 
проповядва и кръщава на брега на р.Йордан. 
И ето там всред тълпата от хора или както 
ние казваме, „на опашката” се е наредил и 
Исус. Йоан Го вижда, познава Го и се мъчи 
да Го спре. Неговия аргумент е доста 
логичен. Йоан знае, че Исус е Месията. 
Месията е Пратеника от Небето. Той е Божия 
Син. Той е безгрешния. Той е Супер-човекът. 
Той може да кръщава, а Той самия няма 
нужда от ритуално умиване след покаяние. 
Затова Йоан Го възпира и Му казва: 
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 Mat 3:14  А Йоан го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да 
се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?  

На това Исус отговаря: 
Mat 3:15  А Исус в отговор му рече: Остави сега, 

защото така ни е прилично да изпълним всичко що 
е право. 

Исус настоя да се кръсти от Йоан поради 
това, че е правилно „да изпълни всичко, така 
както трябва”.  

Правилата не са най-приятното нещо за 
изпълняване.  

Пр.Преди години, когато се върнах от 
Колежа, очаквах да ми предложат да поема 
църквата във Варна. Тогава обаче имаше доста 
хора, които не искаха аз да съм на пътя им. 
Тогава в Съюза бяха измислени правила за 
новопостъпилите пастири, само за да могат да 
оправдаят отпращането ми от Варна. Аз 
трябваше да се подчиня. Дълбоко в себе си 
роптаех и негодувах за известно време, но се 
подчиних. Някои други не искаха да се 
подчиняват и затова напуснаха Баптисткия 
съюз. Едни се върнаха, други не искаха да имат 
нищо повече със Съюза. Аз обаче не 
съжалявам, че се подчиних. Подчинението ми 
доведе до много добри неща и ми беше от 
полза.  

Гордостта е препятствие за подчинението, 
а подчинението е отсечка от пътя на 
Покорството. И със сигурност Исус ни учи на 
подчинение, не толкова като заповед, а като 
личен пример още с идването си на Земята. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Някой може да каже, че тези 
характеристики са много близки и сходни 
една с друга. Има нещо вярно в това, но те 
със сигурност ни пращат посланието, че за 
да бъдем Христови последователи, ние 
трябва да тръгнем срещу нашата гордост, 
нашето ЕГО. И ако ти си нов във църква, ако 
някой ти говори, че трябва да се покаеш за 
греха си и за неправдата си, вече сигурно се 
досещаш, че първите стъпки са свързани с 
това,  

- Отричам се от моята сила! (на 
екран)  

Отказване от нашата сила! Това са 
връзки, възможности, власт. Когато имаш 
работа с Бога, тези можеш да ги бутнеш на 
страни! 

 
-Готов/а съм да разчитам изцяло на 

Бога! (екран) 
ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА! Да свикнеш, че 

когато Бог е в твоя живот, Той ще иска от теб 
да работиш за Него. Когато Бог ти дава 
задача, никога не казвай, „Не мога”, „няма 
средства”, „няма хора”, „едва ли ще стане”. 
Фил. 4:19  А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според 

Своето богатство в слава на Христа Исуса.  

 
-Приемам Богоугодните правила! (на 

екран) 
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Готовност да приемеш правилата! 
Християнството е изградено на правила-
временни или вечни. Бих казал „Слава Богу, 
че има правила. Бог ги е поставил и ги 
изпълнява векове наред. Сигурността идва 
от правилата. Няма ли правила, няма 
сигурност. Затова от нас се очаква да 
приемем и изпълняваме правила. 

Това са първите три от седемте стъпки в 
борбата с личната ни гордост и егоизъм.  До 
тук не е трудно. Бог иска от нас да се 
отпуснем и да се научим да разчитаме 
повече и изцяло на Него. Алилуя! 


