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1. УВОД- 

Велика Сряда- три дни преди 
Възкрасение. Молитвен час.За какво да 
мислим? Естествено за Кръста на нашия 
Спасетел! 

Ап. Павел говори за кръста в писмото си 
до Коринтяните и казва: 
(СЛ2) 
1Кo 1:18  Защото словото на кръста е безумие за тия, които 

погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.  

Много българи днес мислят за Кръста на 
Исус, че е безумие. Те виждат безумие в делата 
на Исус на кръста, колко по-малко могат те да 
мислят за Слово идващо от кръста.  

Въпроса обаче, не е дали невярващите 
могат да чуят Слово от кръста, въпроса е дали 
вярващите днес чуват Слово от Кръста на 
Спасителя? 

Апостола разяснява в следващите 
стихове, 22-24ст. че светът тогава се е 
захласвал по чудеса и реторика. Евреите 
свикнали да виждат чудесата на Бога в живота 
си, са били жадни не за друго, а за чудеса. Днес 
също има вярващи (да, Евангелски вярващи), 
които все още търсят и бягат там където им се 
обещават чудеса. Ние не бягаме от чудесата, 
но искам да кажа, че Баптистките деноминации, 
може да не сме толкова активни и въодушевени 
за да демонстрираме дела на вяра, но пък сме 
доста балансирани и в търсенето на чудеса. Не 
ги отхвърляме, но ако няма, това не ни отвръща 
от Бога и от живота за Христа.  
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Павел продължава да разяснява, че ако 
Евреите са отворили големи очи за да видят 
чудо, Гърците от друга страна са отворили 
слонски уши, за да чуят философска реторика. 
Реториката е била висша наслада за онова 
общество.  

Гледането и слушането са били двете най-
ефикасни медии за общуване. Изказаната дума 
има велика сила в себе си. Не коя да е дума, а 
точната дума, изречена в точния момент и с 
точната ефективност.   

В древността чистотата и яснотата на 
израза на човешката мисъл е бил на почит. 
Чуйте мнението на някои от тези светила по 
този въпрос: 
(СЛ 3) 

„Както звездите в ясна нощ служат за 
украшение на небето и цветята през 
пролетта – за украшение на зелените ливади, 
така блясъците на остроумие украсяват 
почтените събрания и приятните беседи.”    

                                                           Бокачо. 
„Всеки ден трябва да слушаш поне една 

хубава песен, да гледаш поне една хубава 
картина или да прочиташ поне едно мъдро 
изречение.”                                                Гьоте 

„Хубавата мисъл, откъдето и да е 
взета, е много по-добра от собствената 
глупава!”                                       Ламот Лавайе 

 
Интересно е, че ако застанем под кръста и 

се заслушаме, за да чуем, онова което Исус 
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иска да каже, ние няма да чуем речи или дори 
молитви, които да ни впечатлят. Ако сме под 
кръста, ние няма да чуем повече от няколко 
думи отправени към Йоан и откъслечни стонове 
отправени към небето . Исус не приемаше 
кръста си, като драматична сцена от която да 
изнася речи или на която да играе роля.  

Защо Павел тогава говори за мъдростта 
на Словото на Кръста? 

23ст.- За юдеите Христовата смърт не 
беше пример, а проклятие, защото за тях, всеки 
който умира на дърво е проклет (Втор.21:23) 

За гърците тя беше глупост, защото Исус 
не каза много там! 

Ап.Павел казва: (24ст) Не бързайте със 
заключенията! На кръста имаме и чудото над 
чудесата и Словото над словесата! То това 
чудо и тази мъдрост се откриват само на 
призваните. Кои са призваните? Това са хората 
чиито ум е просветен за да познаят каква е 
надеждата и богатството между светийте на 
славното Божие наследство (Еф.1:18) 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 4) 

А) Кръста говори и днес 

(СЛ 5) 

 1Кo 1:26  Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, 
че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито 
мнозина силни, нито мнозина благородни.  1:27  Но Бог 
избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; 
също избра Бог немощните неща на света, за да посрами 
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силните;  1:28  още и долните и презрените неща на света 
избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия 
които ги има,  

 

Това което Ап.Павел казва в следващите 
стихове е насърчение и наставление до всички 
избрани: 26-29ст. 

Той казва на вярващите да дерзаят, да 
бъдат смели и насърчени. Може нашите 
редици, да са от хора прости, които нямат 
ораторски дарби, които не се нареждат сред 
умните на времето, които не излизат пред 
големи публики за да говорят и омайват с 
велики изрези слушателите си, може да не са 
власт-имащите и можещите на деня! Да в 
нашите редици, може да има прости и 
необразовани, но това не означава, че това са 
глупави хора. Вярващите са хора носещи и 
пръскащи небесна светлина просвещаваща 
пътя на всеки! Светлина, която открива небесна 
мъдрост относно вечни истини, които никога 
няма да посрамят онзи който притежава това 
знание! 

Ето това е насърчението! 
Кое е наставлението? 
Наставлението е, че всеки вярващ, трябва 

да иска и да търси да разчете Словото на 
кръста! Ние обичаме да гледаме! Христовото 
разпятие ни предизвиква към размисъл! Мисли 
за това което Бог ти казва чрез кръста! Постави 
кръста във фокуса на твоите мисли и вълнения 
в тези дни и се моли:  
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(СЛ 6) 
Господи открий ми мъдростта и истината в 

Кръста! 
(СЛ 7) 

Мисли за кръста, като за мост от Времето 
към Вечността! 
(СЛ 8) 

Мисли за кръста, като за връзка от Бога 
към човека, към тебе! 

Мисли за кръста, като  за дар от страната 
на един щедър Баща, към едно недостойно 
дете! 
(СЛ 9) 

Пр.Погледнете към едно новородено дете! 
Какво дава то на своите родители- пари, имот, 
мъдрост, ... не то само взима от тях, но вижте 
как го гледат. Това което то им дава не е много 
приятно нито за гледане, нито за ползване! 
Въпреки това, те го обичат повече от себе 
си!Вижте очите на майка му, когато го кърми! 
Вижте лицето на баща му когато го люлее! А 
опитайте се да у навредите, те са готови да 
започнат война с вас.  

Мисли за кръста, като за спасителен 
остров сред бурно море!  

Мисли за кръста, като за повратен момент 
в живота ти. Кръстопът от който ти променяш 
посоката на движение. От автомагистрала 
водеща към ада, в тесен, стръмен и каменист 
път водещ към Рая! 
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(СЛ 10) 
Мисли за кръста! Там можеш да видиш 

пример и съвършенство на смирение, 
послушание, вярност, сила, милост, любов! 

Когато мислим за Кръста, ние черпим 
мъдрост от небето! В Кръста имаме нещо по-
велико от най-великата личност, нещо по-умно 
от най-дълбокомислената книга, нещо по-
красиво от най-доброто произведение на 
изкуството, нещо по-благородно от най-
хуманното дело в историята!  

Най-мъдрите хора са не онези които имат 
докторати и са професори в световни колежи, а 
онези, които са познали истината и са намерили 
пътя към живота, вечния живот! 

 
 

Б)Мъдростта от Кръста  

Стих 30 обобщава доста ясно колко 
завършено и пълно е богатството ни в Христос: 
1Кор. 1:30 А от Него сте вие в Христа Исуса, 
Който стана за нас мъдрост от Бога, и 
правда, и освещение, и изкупление; 31 тъй 
щото, както е писано, "който се хвали, с 
Господа да се хвали". 
(СЛ 12) 

Христос е всичко от което човека се 
нуждае: мъдрост за да разберем и последваме 
истината, правда за да осъществим нарушения 
ни мир с Бога, освещение без което не можем 
да влезнем в Небесното Царство и изкупление 
на безбройните ни грехове. 
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Ние сме говорили за корпоративния грях. 
Как ние сме отговорни за греха на обществото. 
Как вместо да се примиряваме с греха който 
виждаме и чуваме, трябва да се молим за това. 
В нашите молитви ние трябва да изповядваме 
видения и чутия грях и да искаме прошка в 
Кръвта Христова! Не зная колко от нас обръщат 
внимание на тази наша отговорност пред 
обществото  и Бога. Слушах едно предаване за 
научните изследвания на генетичните 
инженери. Чрез изследване на човешкия ген, те 
откриват, че всички мъже са от един и същи 
баща. Генното инженерство търси мъжкия отец 
на земята! Присъствието на постоянен 
хромозом А 658 е открит в гените на всички 
мъже и е оставен там от Адам.  
(СЛ 13) 

Ние носим греха на Адам у нас. Гените 
инженери твърдят, че Адам е живял около 60 
000 години преди нас. Те казват, че преди Адам 
е имало примати (хомосапиенс), които не са 
били способни да мислят и говорят. Адам слага 
началото на човешкия вид(хомодивинис)който е 
с възможност да мисли и говори. Сигурен съм 
че има грешка с една нула в изчисленията, но 
нищо. Науката все още иска да се представи по 
умна от Библията!Науката бавно но сигурно 
достига до мъдростта на „глупавата” Библия 
която тя толкова смело отхвърли! Достига до 
мъдростта на Бог, Когото с лека ръка отстрани 
от живота на хората и с това ги осъди на 
проклятието наречено безверие и липса на 
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страх от Бога. Мъдростта е в Бога и Той я 
оставя на нас чрез Словото!  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 14) 

Тези дни са време за размисъл и 

търсене на Божията мъдрост в 

Словото на Кръста. 

Мисли за кръста скъпи братко и сестро! Там 
имаш всичко за което света копнее. Там са 
чудесата и мъдростта! Там е спасението! 
Там е Бог открит в пълнота! Мисли и се моли 
за да видиш Бога в тези дни! 
Тези дни нашата молитва трябва да бъде и 
за нашия народ, да види Кръста и да чуе 
мъдростта идваща от Словото Разпнато там. 
Послание идващо от Бога до нас! 


