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1. УВОД-
Днес  имам  привилегията  да  водя 

мислите  ви  към  тема,  която  е  актуална  за 
нашата  църква  и  актуална  за  цялото 
общество. Темата е „семейството през очите 
на БОГА.“

От две недели ние тръгнахме заедно по 
пътя  към  кръста.  Наш  водач  е  Евангелист 
Марко.  Първата  неделя  мислихме  за 
Страданията  –Пътя  към  славата  минава 
през страданията.

Втората  неделя,  мислихме  за 
смирението. Първия е слуга на другите.

Тази  неделя,  ще  мислим  за 
Семейството.  Пътя  към  славата  минава  и 
през верността. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ-
А)  Заядливото предизвикателство- 1-

2ст-
В  десетата  глава  на  Евангелието  от 

Марк,  Исус  излиза  от  Галилея  и  отива  в 
Юдея.  Там  народът  Го  чака  гладен  за 
духовна храна. Исус поучава. Но за да не са 
му скучни проповедите,  от  време на време 
на  тези  събирания  идваха  онези,  които 
държаха духовната храна в ръцете си, но не 
я  даваха  на  народа.  Те  идваха  за  да  се 
заяждат с Исус. Задаваха трудни въпроси. 
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Когато водачите се скарат, те обикновено 
не се нараняват физически, а интелектуално. 
Те  искат  да  демонстрират  пред  аудитория 
своите преимущества в знание. С други думи 
демонстрират,  че  са  по-умни  и  затова 
претендират да са водачи. 

Така  и  сега  при  Исус  дойдоха  тези 
духовни водачи. Слушаха известно време и 
решиха да провокират спор. Как? 

Ако искаш да настроиш тълпата против 
водача, раздели я на враждебни групи. След 
това се присъедини към онази група,  която 
не подържа водещия и и стани водач. 

Този  път  фарисеите  след  обмисляне  и 
подготовка  решиха  да  използват  темата  за 
развода. Актуална тема и до днес. Повдигни 
и  днес  тази  тема  и  хората  веднага  се 
разделят.

  Фарисеите  искаха  да  разколебаят 
хората, като накарат Исус да заеме една от 
възможните  страни.  Темата  за  развода  е 
била горещо коментирана тогава.  Жената в 
онова  Еврейско  общество,  не  е  била  на 
почит. Патриархата е бил властващ. Бащата 
се  е  разпореждал  с  дома.  Жената  в  много 
семейства е живеела с постоянен страх, че 
може да бъде прогонена от дома. 

Само  чуйте  какво  казва  една  Юдейска 
школа:
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„Ако  жената  не  готви  здравословно  на  
мъжа си, като преосолява яденето или го  
прегаря, мъжа и може да я остави.“  

Пр.Един  анeкдот  казва,  че  млад  мъж 
като се оженил, все не харесвал гозбите на 
жена си. Все се оплаквал, че тя не може да 
готви  като  мама.  Конфликта  прераствал  в 
сериозни закани и предупреждения. 

Един  ден  младата  жена,  сложила 
тенджерата  на  котлона и  угрижена излязла 
навън.  За нейна радост вън я видял нейна 
добра  приятелка  и  те  се  разговорили  за 
нещастието  на  бедната  домакиня.  От  дума 
на  дума,  времето  минало  и  изведнъж  тя 
усетила миризма на прегоряла манджа. 

Ай, какво направих - извикала жената и 
изтичала в  къщи,  ужасена,  че  сега мъжа и 
съвсем ще се ядоса. След малко ето ги  него. 
Влязъл  той  в  къщи,  спрял  се  на  входа, 
помирисал  и  възкликнал:  Мила,  това  е  то! 
Днес  си  ми  сготвила  от  мамината  гозба. 
Слагай че умирам от глад!

Майката била явно „загори-тенджара“!
Патриархалното еврейско семейство, не 

осигурявало стабилност на Еврейската жена. 
Развода  я  дебнел  всеки  момент.  В  тази 
атмосфера, към кои ще се присъедини Исус? 
Чия страна ще заеме? Левите или десните? 
Либерали  или  консерватори?  Социалисти 
или Демократи? И при едните и при другите, 
жените са обекти на дискриминация. 
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И  всичко  е  поради  Второзаконие  24:1. 
Мойсей казва: 
 Вто. 24:1  Когато някой вземе жена и се  

ожени  за  нея,  ако  тя  не  придобие  
благоволението му, защото той намира 
в нея нещо грозно, тогава да й напише 
разводно писмо, и, като го даде в ръката 
й, да я изпрати из къщата си. 

Всичко се заключава в интерпретацията 
на  думата  „нещо  грозно“.  Много  общо 
понятие,  което  дава  свобода на  тълкуване: 
грозно  лице,  грозно  тяло,  грозен  характер, 
грозни  обноски,  грозно  готвене,  грозна 
уредба на къщата, а защо не и грозни деца, 
които е родила. Най-грозни са обаче нейните 
родители и най-вече тъщата. 

Но на Исус  не Му е за първи път.  Той 
изслушва  въпроса  и  с  тактична  техника 
преминава 

Б) От защита в атака-3-5ст: 
За  Евреина  Мойсей  е  на  върха  на 

човешката класация. Никой няма право да се 
конфронтира с Мойсей. Ако Мойсей е казал 
нещо, то е закон. Думите на Мойсей са краен 
авторитет.  На Мойсей може само … Бог да 
противоречи. 

Исус  тогава  задава  въпрос,  риторично. 
Само за да ги накара да мислят. Само за да 
им покаже, че знае от къде идва увереността 
им.
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И преминава в атака:
Тази Исусова атака е много важна за нас 

днес. Тя поставя семейството на мястото, на 
което то трябва да стои. То е било и трябва 
да  остане  основна  градивна  единица  на 
обществото.  Затова  Исус  не  атакува 
позициите  на  Фарисеите  с  Мойсеева 
заповед,  а  с  Божия  наредба  от  самото 
Сътворение. 

Бог  постанови  в  Едемската  градина 
статуса  на  семейството.  Исус  цитира  за 
целта  Битие  1:27,  след  това  цитира  Битие 
2:24 след което добавя от Себе Си думите – 
заповед:

Марк  10:9-  И  тъй,  онова,  което  Бог  е 
съчетал  (свързал)  ,  човек  да  не 
разлъчва(разделя).

Така Исус казва на разюзданите Еврeи, 
че  свързвайки  живота  си  с  една  жена,  Бог 
още от начало им е заръчал да бъдат едно. 
Това означава отдаване, вярност, търпимост, 
смирение, кротост.

В)  Бог  слага  добрите  основи  на 
обществото в Едем- 6-9ст.

Говорейки на Евреите, Исус говори и на 
нас Българите днес:

Брачната  връзка  -  както  казва  Евреи 
13:4-да бъде на почит. 

Нация  която  не  крепи  семейството. 
Народ който не зачита семейното огнище , не 
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го  чака  добро.  Стиха  в  Евреи  13:4 
продължава  с  предупреждение,  че  Бог  ще 
съди  блудниците (развратните)  и 
прелюбодейците(неверните  на  брачния 
съюз).

Между  стените  на  семейния  дом  се 
гради бъдещото общество.  Оттатък вратите 
на  дома  се  кове  икономиката,  културата, 
здравеопазването  и  изобщо  бъдещето  на 
всяка нация.

Погледнете  какво  стана  по  времето  на 
атеизма.  Сатана  първо  разруши 
установяваните с години семейни традиции. 
Жените трябваше да тръгнат на работа. Там 
те  се  смесват  и  общуват  с  други  (чужди) 
мъже.  Онези  мъже  използват  трикове  и 
хватки, за да покорят чуждите жени и да се 
възползват  от  тях  сексуално.  Така 
постепенно  семейната  вярност  и  респекта 
към семейството се нарушиха. 

Успя ли атеистичното общество? Успя ли 
комунизма?  Не! 

Погледнете  демокрацията!  Докато 
църквата  имаше  значимост  и  поддържаше 
семейното  равновесие,  държавите 
просперираха.  Демокрацията  обаче  роди 
еманципацията  и  феминизма,  които  родиха 
„освободената“  жена,  която  се  впусна  в 
бизнеса  наречен  „покоряване  на  мъжки 
сърца.“  Сатана  умело  руши  във  времето, 
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това което Словото и Църквата са градили - 
семейството. Затова днес всичко се разпада. 

И  най-здравия  материал,  ако  му 
разбиеш градивната частица се разпада като 
пясъчен замък.

Какво  виждаме  днес?  В  училище  за 
учителите  е  нормално  и  правилно  децата 
като станат на 12-13 год. да бъдат научени 
как да правят безопасен секс. И ако родител 
се възмути, го гледат с неразбиращ поглед. 
Гледат го  сякаш желае злото на детето си. 
Виждаме  как  неразумни  родители  тласкат 
децата  си към блудство и прелюбодейство, 
като в това не виждат нищо лошо.

 Г)  Исус  дава  богословското 
обяснение- 10-12ст

Насаме  с  учениците  си  Исус  им 
разяснява  защо  Бог  така  е  постановил  за 
семейството. 

В  брака  един  мъж  и  една 
жена(забележете:  не един мъж и още едни 
мъж,  нито една жена и още една жена)  се 
събират  пред  Бога.  В  този  съюз  Бог  слага 
своя  печат  и  влиза  в  него  като  Арбитър  и 
като Покровител.

Арбитър,  защото  Той  ревнува  за 
верността между двамата. Той със сигурност 
няма  да  погледне  благосклонно  към  онзи 
партньор, който руши този Божествен съюз. 
Ако някой от двамата прояви невярност,  да 
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не  мисли,  че  ще  избегне  Божия  гняв  и 
ревниво  възмездие.  Чрез  изневярата 
прелюбодееца  осквернява  Божия  Дух.  Ние 
сме  храм  на  Светия  Дух.  Ние  омърсяваме 
кристалния Дух на Бога, който се е нанесъл в 
нас или в партньора ни.

Затова Словото Божие допуска развод в 
такива случаи. Бог ревнува за Духът Си. 

Можеш ли да бъдеш куражлия тогава ти 
и да експериментираш с духовната алхимия? 

В Откровение  22гл има списък с онези 
които със сигурност са вън от Царството и в 
този списък са блудниците. Блудници са тези 
които  като  семейни  или  несемейни  имат 
сексуални връзки с различни партньори. 

Евреи  13  ни  казва,  че  Бог  ще  съди 
такива, а с тях ще съди и прелюбодейците. 
Прелюбодейци  са  онези  които  рушат 
семейния съюз заради друг партньор. 

Ти идваш и ми казваш: Пастирю, слаби 
са  ми  ангелите.  Не  мога  да  се  въздържа. 
Очите  ми гледат  и умът ми желае и  аз  не 
мога да се спра!

Моя  съвет  към  тебе  е  следния: 
БЛАГОДАТ!

Божията  благодат  е  назначена  да  ни 
даде  сили  и  да  ни  направи  да  можем  да 
извършим  онова,  което  иначе  не  можем. 
Сиреч, ако не можеш да овладееш страстта 
и  порока  си,  Бог  да  го  извърши  в  теб.  За 
целта разкай се (съжали, отврати се), покай 
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се(искай прошка от партньора си и от Бога), 
кажи на Бога че си слаб и всеки път когато 
падаш, се моли усърдно Бог да победи и да 
те освободи. Победа чрез благодат се казва 
това!

Д) Защо е важен здравия брак- 13-16ст
В брака ние често проявяваме слабост 

наречена егоизъм. Мислим само за себе си. 
Искаме  на  нас  да  ни  е  добре,  комфортно, 
приятно. Няма нищо лошо в това, но само до 
толкова, до колкото това не ощетява другите 
в семейството. 

Божия  план  за  двуполово,  отдадено  и 
вярно  семейство  не  касае  само  мъжа  и 
жената. 

Някак  естествено  след  спора  с 
Фарисеите относно развода, при Исуса идват 
деца. 

Учениците мислят:
Исус сега говори за толкова важни неща 

като развода,  децата не го интересуват.  Но 
Исус каза едни много важни думи: 

„Оставете децата да дойдат при Мене!!! 
На такива е Царството Божие!“

Защо  след  този  спор  дойдоха  децата? 
Защото  развеждащите  се,  блудстващи  или 
прелюбодействащи  родители,  не  разбират 
какви поражения нанасят на децата си. 

Децата изживяват най-тежко разялата на 
родителите. Резултатите са егоистични деца. 
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Те свикват да се възползват от тази раздяла, 
като  след време може съвсем да  забравят 
родителите  си.  Но това  е  малкия  проблем. 
По-големия  е,  че  децата  приемат,  че 
разделеното  семейство  е  стандарт  и  още 
преди  да  се  свържат,  те  се  приготвят  за 
развод. Тяхното мислене е вече опорочено. 
Те преди брака си са вече разведени. Така 
греха и проклятието се натрупват и след това 
се чудим, защо Бог не помага, къде е Бог в 
страданията  ни!  Да,  това  е  по-големия 
проблем, но има и най-голям. Намираме го в 
думите на Исус: 

„Оставете  децата  да  дойдат  при  Мене, 
Не ги възпирайте …“

Децата  които  Бог  ни  дава  са  суров 
материал,  за  който  ние  сме  абсолютно 
отговорни. Този материал ни се дава, за да 
работим върху него. Целта е този материал 
така да се обработи, че да дойде при Исуса! 

Развода унищожава този материал. Един 
ден ние ще сме отговорни пред Бога, не само 
за личните си грехове, но и за това, че сме 
погубили децата си.  Един ден в ада ти ще 
чуваш  писъците  на  своите  деца,  ако  си  ги 
възпрял да отидат при Исус. Техните гласове 
ще  звучат  в  ушите  ти  цяла  вечност  с 
осъдителни  думи,  че  са  имали  нещастието 
да са твои деца,  а и  че ти си бил толкова 
егоистичен, че си ги погубил само защото си 
бил заинтересован от своите страсти.  
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Една  поговорка  казва:  От  гнездото  на 
лешояда, не излиза сокол!

Какво отглеждаш в семейното си гнездо. 
Освен  това  искам  да  кажа  на  онези 

родители,  които  поради  мързел  или 
нехайство  стават  причина децата  им да не 
бъдат  в  неделя  на  църква-  Исус  и  на  вас 
казва същите думи:

Не  възпирайте  децата  си.  Вие 
закъснявате  за  църква,  вие  не  идвате  на 
църква, вие критикувате пред тях църква или 
вярващи, вие гледате шеговито на духовните 
неща,  вие  не  се  молите  в  къщи,  вие  не 
четете  Словото  с  децата  си,  вие  не  ги 
благославяте! 

Исус  ще  ви  смъмри,  ще  възнегодува 
против вас. Не забравяйте отговорността си, 
не  унищожавайте  материала  даден  ви  от 
Бога,  за който Той ще ви държи отговорни. 
Не ги възпирайте да дойдат при Исус.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ-
Това е то. Бог ни се представя като 
Троица.  Сам Бог  живее в  съюз със 
себе си. Той е постановил от начало 
така,  че  двама  стават  едно.  Дори 
когато  се  родят  деца,  семейството 
пак  е  едно.  Бог  очаква  в  такова 
нерушимо единство да вървим към 
Божието Царство.  Стреми се в този 
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път да бъдеш със партньора си не 
само като тяло едно,  но и като дух 
едно. Стреми се да вървиш с целия 
си  дом  към  славата.  Славата  на 
вярващия мъж е слава на вярващата 
жена  и  слава  на  вярващите  деца  и 
обратно.  Много  по-голяма  ще  е 
славата на всеки от нас, ако вървим 
и влезнем заедно в славата Божия. 

Всеки  от  нас  е  част  от  семейство. 
Донеси  семейството  си  при  Бога  и 
кажи МУ: 

Господи  искам  днес  да  сложа  ново  ,  
добро, благословено начало в живота на  
моя дом. Моля те обнови домът ми.  И 
ако  съм действал егоистично,  ако  съм 
съгрешил  срещу  теб,  моля  те  прости 
ми и обнови ме. Освободи живота ми от 
вредни  страсти  и  пороци.  Отмахни 
коравосърдечието  от мен и води мен и  
домът ми в пътя на Славата. Каквото 
аз  съм  объркал  Ти  оправи  и  сложи 
печата  си  на  моя  дом  за  Закрила  и 
Благословения. Амин. 
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