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1. УВОДАко аз ви задам въпроса:
Братя и Сестри, какво казват хората във
Варна за мен?
Кажете ми честно, какво ще ви мине през
ума първо?- Надут, егоист, какво си мисли че е?
Ако обаче дойде Кмета на града и ви зададе
същия въпрос, вие няма да си мислите, същите
работи както за мен. Напротив ще се
почувствате важен, защото щом Кмета ви пита
за мнението на хората за него, значи ви има за
близък. Защо такава разлика? Защото един
човек може да се превърне в обществена
личност по една или друга причина и тогава
хората започват да го коментират.
Исус също зададе този въпрос. Той го
зададе два пъти, но получи няколко отговора. В
тази проповед искам да проследим четири
отговора които Марк ни дава, които откриваме в
текста намиращ се между Марк 8:27 и 9:13
2. ИЗЛОЖЕНИЕ(СЛ 2)
Кой е ИСУС?
Важен ли е този въпрос и ако ДА, защо е
толкова важен, че днес да му отделяме
специално внимание?
Пр. Ако аз днес кажа, че искам да строя
къща и ти ми кажеш: „О, аз познавам началника
на Окръжна болница, искаш ли да те
представя за да му кажеш?- аз ще си помисля,
че не си добре със слуха.
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Но ако ми кажеш: Аз познавам шефа на много
добра и бърза строителна компания, искаш ли
да те запозная за да му кажеш ?- тогава аз ще
съм силно заинтересован, защото това
познанство, може да ми бъде от полза и да ми
спести излишни ядове и грижи.
Днес ние твърдим, че да познаваш Исус е
жизнено важно! Важно ще бъде и за теб, ако
знаеш КОЙ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ИСУС!
(СЛ 3) 1)Религиозния гуру- КОЙ Е ИСУС
СПОРЕД СВЕТА- 8:27-28ст.
(СЛ 4)Maрк 8:27 И излезе Исус с учениците Си
по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита
учениците Си, като им каза: Според както казват
хората: Кой съм Аз? 8:28 А те в отговор Му
казаха: Йоан Кръстител; други - Илия; а трети един от пророците.

Отговорите ни показват, че коментаторите от
тълпата изобщо нямат понятие за истината
относно Исус:
Йоан Кръстител- та, Исус и Йоан бяха заедно.
Те показаха толкова много разлики- Обличаха
се различно, държаха се различно, ядяха и
пиеха различно:
(СЛ 5)Maтей 11:18 Защото дойде Йоан, който
нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс
има. 11:19 Дойде Човешкият Син, Който яде и
пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец,
приятел на бирниците и на грешниците! Но пак,
мъдростта се оправдава от делата си.

Йоан не извърши дори едно чудо, а Исус не
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спираше да върши чудеса. Тези хора слепи ли
бяха? Да, и слепотата им личеше.
Други гадаеха и достигнаха до извода, че
Исус беше … Илия. Е това е малко по-добър
изстрел, въпреки че пак е далеко от „десетката“.
Илия -самотния пророк, който вършеше чудеса,
но се страхуваше от враговете си и се криеше
за живота си.
Други приемаха Исус само като поредния
пророк изпратен от Бога за да върши чудеса и
да дразни със забележките и осъдителните си
проповеди.
Да, светът може да признава Исус, но това
не означава, че Го познава.
И ако днес ти седиш и слушаш това слово,
и в ума си се чудиш … , не си наясно…,
колебаеш се … и си объркан относно това кой в
действителност е Исус, знай, че това
състояние е опасно.
Пр.Тези дни бях на конференцията на
„Студентски живот“ близо до Габрово и ходихме
до пещерата „Бачо Киро“. Там имаше една
посетителка, която говореше за прераждане, и
когато студентите я попитаха за Исус, тя каза,
че е чела за Него в книгите на учителя Дънов.
Не само Дънов, има много други, които
знаят за Христос, но не Го познават. Такива са
се изказвали за Него и са объркали милиони
наивни хора. Плод на такива „учители“ са
спиритизъм, теософия, екстрасенство, оомото
(Япония), бахаизъм (Персия), християнски
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комунизъм (Чехия), розенкройцерство, учение
на Щайнер, Кайзерлинг, дъновизъм и други.
Според Дънов, Исус е човека, страдал за да се
спаси, а Христос е Идеята, която се преражда в
хората, един от които е той-Дънов. Така че ти
нямаш нужда да познаваш Христос днес,
защото той е някъде в някого, а ти трябва да
имаш очи за до го видиш( и насочва вниманието
на хората към себе си).
Точно в стила на предсказаното от Исус:
(СЛ 6)Maтей 24:23 Тогава ако някой ви каже:
Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; 24:24
защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци,
които ще покажат големи знамения и чудеса, така
щото да заблудят, ако е възможно, и
избраните.24:25 Ето предсказах ви.

Кой е Христос? -Въпросът, чиито отговор
или обърква или оправя Вечността за всяка
една безсмъртна човешка душа. Отговора крие
в себе си голяма тайна и голяма награда.
Ако Исус за теб е Голямата загадка,
Мистиката на 21 века, ако е Велик учител,
Религиозния Гуру, Пророк, и тем подобни, ти си
жертва на невежеството с което Сатана борави,
за да владее умовете, а от там и душите на тези
които погиват. Събуди се приятелю. Не се
задоволявай с Исус, Който стои на опасно
разстояние от сърцето ти. Приближи се към
Него, опознай Го и Той има Вечен живот за теб.
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(СЛ 7) 2)Месия, Царят носещ славатаКОЙ Е ИСУС СПОРЕД ВЯРВАЩИТЕ- 8:2933ст.
(СЛ 8)Maрк 8:29 Тогава ги попита: Но според
както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му
каза: Ти си Христос. 8:30 И заръча им никому да
не казват за Него. 8:31 И почна да ги учи, как
Човешкият Син трябва много да пострада, и да
бъде отхвърлен от старейшините, главните
свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след
три дни да възкръсне.8:32 И явно говореше тая
дума. А Петър го взе настрана и почна да Го
мъмри. 8:33 А Той, като се обърна и погледна
учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни
се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за
Божиите неща, но за човешките неща.

Намесва се Петър. И в началото се
намесва добре, защото изрича една истина,
която идва от сърцето му, но вероятно не е
стигнала до умът му. С тази си изповед Петър
даде сигнал на Исус да им сподели една тайна.
Тайна която е валидна за Божието Царство и е
изключително важна да се разбере и възприеме
от всеки който вярва първото: Че Исус е
Помазаника-Месията изпратен от Бога, за да
въведе човечеството в една нова зона на
познаване на духовните истини.
Тайната на Месията беше тайната на
прехода от СТРАДАНИЕ в СЛАВА. Петър не
хареса тази идея и започна да мъмри Исус, че
говори за страдания и смърт.
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Вижте, днес Сатана е успял да вкара
опасни учения дори в църквите. Едно такова се
нарича „просперитетно хрстиянство“. Това
учение твърди, че вярващия е имунизиран
срещу страдания и бедност. Теорията на
Сатана за СЛАВАТА е формулирана така: В
славата се влиза без страдания и славата не
изисква страдание. Бог те обича и пази и ако си
вярващ и страдаш, то е поради недостатъчната
ти вяра. Исус не даде подобен пример. Той не
учеше и учениците си така. Напротив, Той
обвини ученика, който дръзна да спомене тази
идея, (за липса на страдания), с тежко
обвинение: проводник на Сатанински идеи!
Но ние не трябва да се изненадваме от
тази Петрова реакция спрямо Христос който се
приготвя да страда. Историята на Евреите беше
пълна със страдания. Те дори във времето на
Исус, бяха роби на Рим. Но те възприемаха
Месия, като Цар на славата, но не и на
страданията. Стария Завет е пълен с възхвали
към идващия Цар на Слава. Затова Петър
реагира грешно. Много еврейски тълкуватели,
дори са приемали, че ще има двама Месииедин който да понесе страданията и друг, който
да е само за славата.
Исусовото порицание, не беше само към
Петър, а към всички ученици, защото текста ни
казва:
(СЛ 9)Maрк 8:33 А Той, като се обърна и
погледна учениците Си, смъмра Петра, като
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каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото
не мислиш за Божиите неща, но за човешките
неща.

Може ли да сме вярващи, и пак да не
разбираме духовните неща, а да ги свеждаме
до човешки? Да, можем. Когато не познаваме
Исус достатъчно добре и Той не е на първо
място. Когато Исус присъства само по време на
празниците ни или Го търсим, само при нужда.
Когато ходим на църква, но не допускаме Исус
да контролира живота ни. Когато вярваме в
Него, но не отваряме Словото Му за да го
разбираме.
Пр. Един Лондонски пастир, имал голяма
църква и не познавал всички които идват.
Веднъж след служба една възрастна жена
дошла и му казала: Пасторе, дни с хвърлихте
голяма светлина върху Библията. До тази
сутрин винаги съм си мислила, че Содом и
Гомор са двама братя!
Чакаш ли светлина върху Словото само от
амвона в неделя сутрин?
Как опознаваш Исус? Чрез лично
изследване на Словото Му и лични
преживявания с Него или като чуваш от тук и
там за Него? Ако Го опознаваш усърдно, ще
разбереш, че Християнството извършва една
велика трансформация. То превръща
СТРАДАНИЕТО в СЛАВА. Тази тайна не трябва
да стои скрита от ума на вярващия.
Затова и Исус се заема сам да обясни
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КОЙ Е!
(СЛ 10) 3) Очакващия жертва- КОЙ Е
ИСУС СПОРЕД ИСУС- 8:34-38ст.
(СЛ 11) Maрк 8:34 И повика народа заедно с
учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде
след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека
Ме следва. 8:35 Защото който иска да спаси
живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота
си заради Мене и за благовестието, ще го
спаси. 8:36 Понеже какво се ползува човек като
спечели целия свят, а изгуби живота си? 8:37
Защото какво би дал човек в замяна на живота
си? 8:38 Защото ако се срамува някой поради
Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен
род, то и Човешкият Син ще се срамува от него,
когато дойде в славата на Отца Си със святите
ангели.

Исус дава три условия за търсещия и
желаещ да Го познава човек:
(СЛ 12)
1Да се отречем от себе си и да
предадем живота си на Христос(означава да
живеем и работим с висша цел: изграждане на
Божието царство )
2Да се идентифицираме с Христос в
страданията и в смъртта Му(означава да
приемем да понесем страдания и ако трябва да
сме готови дори да умрем, но да останем верни
на Него, така както и Той страда и умря за нас)
3Да Го следваме послушно, където и
да ни води(означава в живота да не бъдем
водени от личните си стремежи, а да търсим
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Неговото водителство и да позволяваме Бог да
ни води и използва където иска за Негова
Слава)
Исус говори за реални опасности. Едната
е свързана с нехайството на вярващите, а
другата с тяхната ревност за Христос:
1-Да изгубиш живота си, ако се впуснеш да
си изживееш живота.
Тук искам да обясня един израз: Какво
означава да си пропилееш/изгубиш живота?
Това означава да го живееш без да влагаш
нищо в него. Да търсиш единствено
удоволствията, забавленията, да живееш само
за себе си без да те интересува друго.
Не става въпрос за изгубване на
спасението. Исус предупреждава, че ние може
лесно да пропилеем живота си, ако в него не
инвестираме за вечността. Какъв си? Какво
работиш? С кого общуваш? Какви разговори
водиш? Какви са стремежите ти? Какви са
плановете ти? Какви амбиции те водят? Има ли
място за Исус във всичко което те мотивира в
живота? Ако ти пречупваш мечтите, желанията
и копнежите си през призмата на Божието
Царство, тогава няма опасност да
изгубиш/пропилееш живота си, защото го
инвестираш правилно.
Нека всеки от нас помним, че Бог е
направил така, че живота на всеки, ни е даден
за да можем чрез него да натрупаме колкото
може повече награда за небето. Помни, че
печалбите ни на света, може да станат лесно
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загуба за небето, а печалбите за небето са
богатства за Вечността.
2- Втората опасност е свързана с това да
си предизвикаме страдания, поради вярата ни в
Христос. Ето ви нещо да сравнявате:
Сатана предлага слава, но накрая дава
страдание. Исус предлага страдание, но накрая
го заменя със слава. Всеки компромис с вярата
и Христос, е безсмислено пилеене на ценен
живот.
Кой е Христос? Можеш ли да кажеш, че за
теб Христос е Онзи за Когото живееш всеки
ден?
И сега идваме до най-автентичния отговор
на нашия въпрос
(СЛ 13) 4) Божия Син- КОЙ Е ИСУС
СПОРЕД ОТЕЦ- 9:1-13ст.
(СЛ 14) Maрк 9:1 И рече им: Истина ви казвам:
Има някои, от тук стоящите, които никак няма да
вкусят смърт, докле не видят Божието царство
дошло в сила.
Преображението
Maрк 9:2 И след шест дни Исус взема Петра,
Якова и Йоана, и завежда само тях на една
висока планина насаме; и преобрази се пред тях.
9:3 Дрехите му станаха бляскави, твърде бели,
каквито никой белач на земята не може така да
избели.9:4 И яви им се Илия с Мойсея, които се
разговаряха с Исуса.9:5 А Петър проговори,
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казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука;
и нека направим три шатри, за Тебе една, за
Мойсея една и една за Илия;9:6 защото не
знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се
плашат много.

(СЛ 15) 9:7 И яви се облак и ги засени; и глас
дойде из облака, който каза: Този е Моят
възлюблен Син; Него слушайте.9:8 И внезапно,
като се озърнаха, не видяха вече никого при себе
си, освен Исуса.9:9 И като слизаха от планината,
заръча им да не казват никому това що бяха
видели, освен когато Човешкият Син бъде
възкресен от мъртвите.9:10 И те пазеха тая
поръчка, като разискваха помежду си що значи
да възкръсне от мъртвите.9:11 И попитаха Го,
казвайки: Защо думат книжниците, че трябва
първо Илия да дойде?9:12 А Той им каза:
Наистина, Илия първо ще дойде и ще възстанови
всичко. И как е писано за Човешкия Син? писано е, че трябва да пострада много и да бъде
унизен.9:13 Но казвам ви, че Илия е вече дошъл,
и те постъпиха с него както си искаха, според
както си искаха, според както е писано за него.

Според както ти казваш, Кой е Христос? те пита днес словото. Отец иска да помогне на
обърканите ученици и на нас. Те чуват, а сега и
виждат много неща за Исус. Пред очите им се
появи и често споменавания от богословите
предшественик на Месията - Илия. Дали това
беше изпълнението на пророчеството от
(СЛ 16) Maлахия 3:1 Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене; И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си, Да! Ангелът на завета,
когото вие желаете; Ето, иде, казва Господ на Силите.

13

Те току що видяха Исус в слава. Тази
слава за която те заедно с всеки Евреин
бленуваха. Затова Петър веднага предложи да
си направят удобствата и живота в слава да
продължи, но тогава го прекъсна гласът на
Словото на Отец, Който отговори на въпроса:
Кой е Исус?
(СЛ 17) „9:7 И яви се облак и ги засени; и глас дойде из
облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син;

Него слушайте.

Кратко, ясно , безкомпромисно! Тези
трима ученици видяха славата на Исус. Йоан ни
подсказва(като очевидец), че Мойсей и Илия са
разговаряли за предстоящата смърт на Исус.
(СЛ 18) От СЛОВОТО в СЛАВАТА
Колко е хубаво да бъдем в славата на
Исус. Много вярващи искат да живеят, както
Петър, там на планината на преображението.
Християнство изпълнено с непрекъснати
чудеса. Уви, Исус видя тази наклонност на
определени хора да Го търсят заради чудесата
и ги порица. Бог обича да се изявява с чудеса,
но Той очаква вярващия да живее, на този етап,
чрез Словото Му. Ако сега намерим сили и
желание да пребъдваме в Словото Му, един
ден ще имаме възможност да пребъдваме в
Славата Му.
По време на изкушенията на Исус в
пустинята, Сатана го принуждаваше да извърши
чудо и направи камъните хлябове. Как отговори
Исус на това?
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(СЛ 19) Maтей 4:3 И тъй изкусителят дойде и
Му рече: Ако си Божий Син кажи на тия камъни
да станат хлябове. 4:4 А Той в отговор каза:
Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но
с всяко слово, което излиза от Божиите
уста".

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕКой според теб е Исус?
Важен въпрос и още по-важен отговор!
(СЛ 20)
Ето няколко практични теста за това дали
познаваме Христос:
1- Колко време можеш да изкараш без да
се сетиш за Христос-час ; ден; седмица ;
месец
2- Колко време можеш без Словото и без
молитва- час; ден; седмица; месец
3- В кои свои дела би призовал Бог да те
води- само в тези за които не съм
сигурен; само големите; всички; никои
4- На какво си готов за Христос- на нищо;
на някои неща; на доста неща; на всичко
5- Какъв е Христос когото ти познаваш?
Дай някакво описание: …Пр.Божия Син,
в Когото като вярвам, осмисля
живота ми, като живея или страдам за
Него, аз трупам за себе си духовни
Вечни богатства/награда.

