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Като икономист аз обичал статистиката. Понякога с няколко цифри тя 
ни  казва  повече  отколкото  бихме  могли  с  много  думи.  Ето  някои 
статистики свързани с религиозността в различни страни.  
1. 86% от американците казват, че вярват в Бога. 76% определят себе си 
като християни и 46% казват, че са новородени. В същото време само 
9% казват,  че вярата е най-важното нещо в живота им. За 45% най-
важното е семейството, а за 17 е кариерата.
2. Приблизително същият процент от руснаците определят себе си като 
православни християни. За източното православие най-важното нещо е 
евахристията – Господната трапеза. Когато от изследването питат тези 
хора определили себе си като православни християни  едва 1 от 4 казва, 
че изобщо участва в евхаристия – не редовно, а изобщо.
3. Как е положението у нас? По-голямата част от българите също се 
определят като източноправославни християни. От тях обаче само 35% 
твърдо вярват, че има един бог. 44% вярват, че няма само една вярна 
религия, а всъщност няма особено значение в какво вярваш. Само 4% 
участват  всяка  седмица  в  богослужение,  а  около  25%  не  участват 
никога. 15% не вярват в Бога, 50% не вярват в  рая и 25% не вярват в 
греха. 
Тези  статистики  ни  показват,  че  живеем  в  едно  интересно  време. 
Предсказанията,  че  религията  е  отживелица  и  малко  по  малко  ще 
изчезне очевидно не се сбъднаха. Става все по-ясно, че напредъкът на 
науката не пречи на вярата в нещо отвъд материалното. През 21 век ние 
виждаме  едновременно  ръка  за  ръка  да  вървят  научен  прогрес  и 
духовен  глад.  Последните  изследвания  показват,  че  хората  се 
интересуват  от  вяра  и  духовност не по-малко,  а  повече от преди.  В 
същото време християнството вече не е по никакъв начин единствената 
алтернатива.  Има  много  други  неща,  в  които  може  да  се  вярва  – 
астрология,  нова  епоха,  екстрасенси,  медитация  и  т.н.  Освен  това 
християнството не е единственият или даже най-естественият избор – 
други религии като ислям и индуизъм растат доста по-бързо от него. 
Но даже да решат да бъдат християни хората не се чувства по никакъв 
начин  длъжни  да  се  придържат  към  традиционните  християнски 
вярвания – те могат да си вярват по свой си начин - и често го правят. 
Аз така разбирам нещата не се опитвай да ми налагаш своите вярвания. 
Не нагазвай в личното ми пространство. И ако не вярвам в това, което 



ми  казва  църквата  не  ми  казвай,  че  не  съм  християнин  –  аз  съм 
християнин само, че разбирам нещата по друг начин. 
Понякога, когато се изправят пред тази реалност някои християни (и 
някои  пастири)  вдигат  ръце  и  отчаяно  започват  да  обясняват  колко 
лошо е съвременното общество, това, което наричаме постмодернизъм 
и  колко  по-трудно е  да  бъдеш християнин  в  него  или  да  споделяш 
вярата си.  
Но всъщност това не са нови проблеми. Можем да го проследим назад 
не до 20 или 10, а чак до 1 век, до времето на Исус. 
Христос вече е тръгнал на Своето последно пътуване към Ерусалим 
където знае, че ще умре. Той вече е една известна, публична личност в 
цялата  страна.  Някои  го  приемат  за  Месията,  която  Израел  очаква. 
Други не са толкова сигурни, но все пак разбират, че Той е известен 
религиозен учител и няма да откажат да чуят какво има да каже. 
В 10 глава Марк ни разказва за един такъв човек. Той е млад, богат и 
също както повечето хора в днешно време казва,  че вярва в Бога.  И 
когато Исус минава през неговият град той решава, че иска да поговори 
с Него – ей така, от интерес. 
10:17 И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него  
и Го попита: Учителю благи,  какво да  направя за да наследя вечен 
живот?
Това, което този човек казва всъщност означава: Чух, че си религиозен 
учител.  Аз  се  интересувам  от  такива  неща.  Я  ми  кажи  Ти  в  какво 
вярваш? Много съвременно. 
Ст.18-19  А  Исус  му  рече: Знаеш  заповедите:  "Не  убивай;  Не  
прелюбодействувай;  Не  кради;  Не  лъжесвидетелствувай;  Не  
увреждай; Почитай баща си и майка си".
Исус е много лаконичен. За евреите по Неговото време религиозния и 
гражданския закон до голяма степен са били едно и също нещо. Исус 
всъщност не му казва нищо ново, интересно или странно.  "Не убивай;  
Не  прелюбодействувай;  Не  кради;  Не  лъжесвидетелствувай;  Не  
увреждай;  Почитай баща си  и  майка  си". Все  хубави,  общоприети 
неща. 
И сега в ст. 20 идва отговорът: А той Му рече: Учителю, всичко това  
съм опазил от младостта си.
Този човек разсъждава точно както съвременните хора от статистиките. 
Те  може да  не  вземат  религията  много  насериозно,  може  да  вярват 
както и каквото си искат, но в края на краищата са убедени, че са добри 
хора.  Не крада,  не  убивам,  гледам си работата,  нямам висящи дела. 



Значи съм добър човек. Щом съм добър човек значи съм християнин. 
Значи всичко е наред. 
Единственият проблем е, че Исус отказва да играе тази игра. 
Ст. 21-22 А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не  
достига; иди продай всичко, което имаш и дай на сиромасите, и ще  
имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай. Но лицето му посърна 
от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много  
имот.
Исус не се подиграва с човека. Той не се подиграва и със съвременните 
хора, които търсят някой да ги увери, че са добри хора и че това решава 
въпроса  за  тяхното  християнство  и  отношение  към  Бога.  Но  Исус 
отказва да им даде такова уверение. Едно не ти достига...
Зад  тези  думи  стои  нещо  много  по-дълбоко,  което  е  лесно  да  не 
забележим. Думите на Исус са свързани с 10-те заповеди. Евреите са 
разделяли тези заповеди на 2 групи. Едната група заповеди показват 
как човек трябва  да се отнася към другите хора. С тях Исус отговаря на 
въпроса на човека:  "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не  
лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".
Но  това  са  само  част  от  заповедите.  Когато  богаташът  казва,  че  е 
опазил всичко това той очаква Исус да продължи и да го попита дали е 
опазил  другите заповеди насочени към Бога. В списъка, който Мойсей 
дава те стоят на 1 и 2 място: (1) Да нямаш други Богове освен Мене и 
(2) Не си прави кумир (което означава идоли) да им се покланяш или да 
им служиш. И този човек е очаквал когато Исус му зададе въпроса да 
отговори: “Да, опазил съм и тях, вярвам в Бога и нямам идоли”. 
Но Исус не го пита това. Той Му казва: иди продай вичко, което имаш 
и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и  ела и Ме 
следвай.
Това  са  2  други  заповеди….и  в  същото  време  са  същите.  Исус  на 
практика  му  казва:  Твоят  идол  е  богатството  и  Аз  съм  твоят  Бог, 
Когото трябва да следваш, но Когото ти не следваш и Когото няма да 
пожелаеш да следваш. 
Това,  което се случва по пътя към Ерусалим не е една остроумна и 
даже  малко  хумористична  размяна  на  реплики.  Това  е  върховната 
сериозност,  с  която  Бог  в  лицето  на  Исус Христос  се  изправя  пред 
избралия идолите свят и произнася срещу него Своята присъда.
Думата “идол” звучи древно, но всъщност е много актуална. Ние много 
пъти  сме  казвали,  че  да  имаш  идоли  не  означава  да  си  направиш 
някакво грозно и страшно изображение или статуя, на която буквално 
да  се  покланяш.  Идол  е  всичко,  което  заема  в  живота  ни  мястото 



определено  за  Бога,  всичко  което  поставяме  преди  Него.  Ние  сме 
създадени да живеем във връзка с Бога и това е единственият начин да 
водим истински пълноценен живот. Но когато нещо застане между нас 
и  Бога,  когато нещо Го измести тогава  то заема място,  на  което не 
трябва да стои и това се отразява по лош начин върху нашия живот и 
върху живота на всички останали хора, които са свързани с нас. 
- През 2011 г. ние имахме една серия върху 10-те заповеди озаглавена 
“Призив, който променя.” Тя е записана и качена в църковния сайт – 
отидете на него и чуйте проповедите върху първата и втората заповед 
където говорим много по-подробно за това. 
Идолът на този човек е богатството. Съвременните хора, хората от 21 
век  не  са  по-различни.  Те  също имат  своите  идоли.  3  от  най-често 
срещаните  са  пари,  секс  и  власт;  бих  добавил  и  егоизма.  Ние  се 
срещаме с тях всеки ден. Те обсебват живота на хората, дехуманизират 
ги, карат ги да пренебрегват своите ценности и семейства и водят след 
себе си злини, които всеки вижда и никой не отрича. Ние сме толкова 
свикнали  с  това  положение,  че  го  приемаме  за  нормално  –  трудно 
можем да си представим, че нещата могат да се случват по друг начин. 
Но точно затова дойде Исус. Бог отказва да бъде избутан в ъгъла на 
нашия живот.  И Бог отказва да гледа безучастно как идолите,  които 
хората  сами  са  си  избрали  разрушават  техния  живот,  семейства  и 
общество.  Затова  Той  слиза  на  земята,  въплъщава  се  и  се 
противопоставя на парите, секса, властта, на нашият егоизъм и на всеки 
друг идол. В Исус Бог ни показва един по-различен начин на живот и 
ни  приканва  да  го  приемем  и  последваме.  Ние  знаем  историята  – 
идолите на този свят, тъмната сила, която стои зад него не харесва това. 
Исус е разпънат на кръст и убит. Но на третият ден Бог го възкресява 
от  мъртвите.  Тогава  става  ясно,  че  кръстът  не  е  бил една нещастна 
случайност и провал, а победа над греха, идолите и над самата смърт, 
чрез която те владеят нашият живот. Това е християнското послание – 
че  Бог  се  е  намесил,  че  е  победил  силите,  които  ни  поробват, 
освобождава ни от тях и ни призовава при Себе Си, за да Му служим 
отново.
иди  продай  всичко,  което имаш  и  дай  на  сиромасите,  и  ще  имаш 
съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
Това означава да бъдеш ученик на Христос – да се откажеш от своите 
идоли  и  да  поставиш  Бога  на  мястото,  което  Му  се  полага.  Това 
означава да гледаш на Бога като на Бог. Това означава да спреш да си 
играеш на религия и да разбереш, че живия Бог, Творецът на този свят 
желае  да  бъде  твой  Бог  и  твой изкупител,  желае  да  те  освободи от 
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всичко, което те поробва и да те научи да живееш по нов начин. И за да 
стане това ти трябва да Го последваш където и да те отведе, каквото и 
да поиска от тебе. Това означава да бъдеш християнин – даваш всичко, 
за  да  получиш всичко.  Това  означава  да  влезеш в  един  съвсем  нов 
живот – и нищо по-малко от това няма да бъде прието от Бога нито ще 
ти донесе някаква полза. 
Ст.  23-25   А Исус се озърна и каза на учениците:  Колко  трудно ще 
влязат  в  Божието  царство  ония,  които  имат  богатство! А 
учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им  
каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които  
уповават на богатството! По-лесно е камилата да мине през иглени  
уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 
Това,  което Христос казва  поразява  учениците Му.  То е  последното 
нещо, което те са очаквали да чуят. В законът на евреите, в законът, 
който им е дал самият Бог пише точно обратното. Когато някой човек е 
угоден  на  Бога  Той  го  благославя.  И  едно  от  тези  благословения  е 
именно богатство. 
Днес ние често не мислим по-различно. Когато видим в църква човек, 
който  притежава  богатство,  здраве  и  успех  е  много  лесно  да  си 
помислим, че той е благословен от Бога, защото Му е угоден. Не са ли 
тези неща благословения? Нима трябва някой да бъде беден, болен и 
пропаднал, за да разберем, че е Божий човек? Това ли са знаците на 
благословението?  Не,  казва  Исус  –  всичко  това,  което  изброявате 
наистина са Божии благословения, те идват от Мен и Аз искам да ги 
давам щедро. Проблемът с богатството и с всичко останало е, че тези 
неща са добри слуги, но лоши господари. А вместо те да ви служат, вие 
сте ги поставили над себе си, превърнали сте ги в самоцел и по този 
начин сами сте  започнали  да  им служите.  Вие  сте  ги  превърнали в 
идоли и по този начин опорочавате добрите дарове, които ви давам. 
Може  би  това  ви  звучи  доста  абстрактно.  Нека  да  го  направим по-
близко до нас.
Страните  желаят  да  имат  развита  икономика  и  да  бъдат 
конкурентоспособни, за да осигуряват висок жизнен стандарт и затова 
не се колебаят да водят войни за петрол. Фирмите желаят да реализират 
по-големи печалби и затова отказват да осигуряват работниците си на 
пълното възнаграждение, което им изплащат. Предполагам, че всички 
млади хора тук са се сблъсквали с това. На практика това означава, че 
фирмата плаща по-малки отчисления,  но това е  изцяло за сметка на 
работника, който един ден ще получава по-малка пенсия. Държавната 



администрация няма желание да промени нещата защото много нейни 
служители получават подкупи, за да си затварят очите. 
Аз съм учил икономика. Последната ми година като магистър един от 
преподавателите  беше  разработил  предмет  “Фирмена  етика.”  Помня 
как  се  смяхме зад гърба  му.  Ние  още не  бяхме завършили,  но вече 
знаехме че няма такова нещо като фирмена етика. 
Нашият  егоизъм стига  дотам,  че  лекари са  готови  да  искат  пари от 
своите пациенти, за да се погрижат за тях – и тежко им ако няма с 
какво  да  платят.  Страстите  и  амбициите  ни  са  станали  толкова 
изкривени, че любовта се купува и продава като разменна монета. И 
дори страните, в които жизненият стандарт е много по-висок отколкото 
у нас познават неща като аборти и самоубийства – според статистиката 
страната с най-висок процент самоубийства е Швейцария.     
Когато  добрите  Божии дарове се  превърнат  в  идоли те  на  свой  ред 
превръщат  света в “странно, лудо, причиняващо болка място, а живота 
– в неприятно разочарование1.”
Ст. 26  А те се зачудиха много и Му казаха: Тогава кой може да се  
спаси?
Ако  ние  като  хора  сме  паднали  толкова  ниско,  че  превръщаме 
благословенията в проклятия, ако приемаме Божиите дарове само за да 
навлечем  по  този  начин  проблеми  за  себе  си  и  за  другите  има  ли 
някакъв шанс за нас? Кой  може да се спаси? Можем ли изобщо да се 
надяваме на нещо?
Ст. 27 Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не  
и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
Това, което Исус казва е едновременно “Не” и “Да.” Не, не можете да 
си помогнете сами и Да, има надежда. Оставени сами на себе си, на 
собствените  си  сили,  инстинкти,  стремежи  и  страсти  ние  няма  да 
оправим света – напротив ще го унищожим и себе си заедно с него. Но 
Бог отказва да гледа безучастно как това се случва. Той се намесва и 
Сам извършва това, което е невъзможно за нас. Чрез Своята сила Той 
променя тези, които откликват на призива Му, дава им нов живот и ги 
прави нови хора. Да бъдеш ученик на Христос не означава да направиш 
най-доброто от себе си, за да живееш според Неговите стандарти. Да 
бъдеш ученик на Христос означава да дадеш най-доброто от себе си 
подпомаган от силата на Светия Дух, който Бог е изпратил да живее в 
нас. Християнство без Христос е пародия. А християнство без Духа е 
провал.  

1 Д. Пакър, Познаването на Бога, Нов човек, 1991, стр. 12.



Тук в  историята  се  появява  Петър.  Той е слушал много внимателно 
разговорът между Исус и богаташът. Слушал е и какво казва Исус за 
богатството. И когато Исус спира да говори Петър разбира, че е дошъл 
неговият ред:
Ст. 28 Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. 
Ясно е какво Петър казва: Е-е, Господи. Ти каза на този богаташ, че 
трябва да остави всичко и да Те последва. Ето, ние оставихме всичко и 
Те  последвахме.  Искаш  хората  да  нямат  нищо,  за  да  бъдат  Твои 
ученици. Добре, направихме го. Сега трябва да Си доволен.
И когато казва това той очаква да чуе: “Да, Петре, доволен Съм.” Но за 
негова изненада Исус му казва нещо съвсем друго. 
Не, казва Исус, не съм доволен, Петре. Аз не искам хората да бъдат 
гладни, болни и презрени, за да Съм доволен. Аз не съм един стиснат и 
жесток Бог. Не съм ли Аз Този, Който е направил всички тези неща за 
вас?  Не  съм  ли  Аз  Този,  който  ви  ги  дава?  Аз  искам  вие  да  се 
наслаждавате на всичко, което Съм сътворил. Ако понякога ви отнемам 
нещо или искам от вас да се откажете от него това е заради самите вас, 
за ваше добро, защото вие злоупотребявате с него и сами разтушавате 
живота си. Това е като горчиво лекарство, което не е приятно нито на 
лекарят  нито  н  пациента.  Но  недей  да  бъркаш  лекарството  със 
здравето, Петре. То ти е необходимо, за да оздравееш. Когато станеш 
здрав вече няма да имаш нужда от него. 
Има една книга, която ако не сте чели ви препоръчвам да прочетете – 
има я в библиотеката.  Тя е написана от големият английски писател 
К.С. Луис и се нарича Писмата на душевадеца. В не с много хумор, но 
и  с  голяма  проницателност  се  разказва  за  един  млад  дявол  на  име 
Горчилко,  току що завършил дяволския колеж за изкусители, който е 
изпратен  да  попречи  на  един  човек  да  стане  християнин.  Той  си 
кореспондира  със  своя  чичо  опитния  дявол  Душевадеца.  Докато 
говорят  с  какви  неща  могат  най-успешно  да  изкушат  този  човек 
единият казва: 
“В дълбината на душата си  (Бог) е хедонист. Всички тези пости и  
бдения,  клади и кръстове са само фасада. Пяна на морския бряг.  В  
открито море, в Неговото море, има наслади и още наслади. Той не  
пази  това  в  тайна.  С  дясната си  ръка  е  готов  да  раздава  "вечни 
наслади" ...  Напълнил  е  целия  Си  свят  с  наслади....Всичко  трябва 
предварително да се изкриви, за да ни влезе в работа. Нашата борба  
се води при жестоки и неизгодни условия. Нищо естествено само по  
себе си не е на наша страна”. 
Чуйте какво казва Исус:



Ст. 29-30  Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща,  
или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради  
Мене  и  заради  благовестието, и  да  не  получи  стократно  сега,  в  
настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви,  
заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.
Това, което ви отнемам за ваше добро, казва Исус, след това Aз ви го 
връщам стократно. Как? Чрез църквата.  Ние всички идваме в църква 
като едни хора, които носят със себе си своите идоли на пари, секс, 
власт, егоизъм и амбиции. И тук се учим как да се отървем от тях, да ги 
захвърлим,  да  сложим  Бога  на  първо  място  и  да  започнем  да 
използваме Божиите добри дарове  по един правилен начин.  Част  от 
този правилен начин св. Павел изразява с думите: “Не мислете вече 
само за своето, но и за чуждото” (Филипяни 2:4). И когато започнем 
да правим това ние внезапно откриваме, че това, което даваме ни се 
връща стократно – защото другите хора се учат да правят същото. В 
досега  напълно непознати хора ние започваме да  намираме майки и 
бащи,  сестри и братя.  От хора,  с  които сме нямали нищо общо и с 
които  нищо  не  ни  свързва  срещаме  подкрепа.  Когато  извикаме  за 
помощ понякога се отзовават хора, които дори не познаваме, но които 
въпреки това идват. Това е, което Христос прави – едно ново, обновено 
човечество, съставено от нови хора. Ето затова Той дойде да умре и 
затова кръста е победа – защото новото творение вече е дошло дори 
старото все още да не си е отишло.
Разбира  се,  ние всички знаем,  че  не  винаги е  точно  така.  Нещата  в 
църква  не  са  идеални.  Понякога  християните  все  още  действат  по 
стария начин и когато това се случи някои имаме наранени и огорчени 
хора. Ние не сме съвършени и в този живот никога няма да станем. 
Пълнотата на обещанието на Исус ще се изпълни едва когато Той се 
върне втори път,  за да обнови окончателно всичко. Но въпреки това 
ние   можем  и  трябва  да  очакваме  да  виждаме  разлика.  Ако  сме 
Христови, ако в нас живее Светия Дух, ако сме църква, Божието ново 
творение и общество, белезите на църквата трябва да се виждат в нас. 
Това означава да бъдеш Христов ученик – човек, който несъвършено, 
но истински показва новият живот, който Исус Му е дал чрез Духа. 
Дано през този възкресени сезон, докато вървим с Исус от Галилея към 
Ерусалим, Той да ни научи да бъдем по-истински ученици. Част от това 
е наша отговорност. 
Ст. 31 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.  


