
 

Серия: Въпроси на Рождество?  

Тема: Защо празнувам Рождество?  

 

 

Текст: Матей 1:22-23 

 

 

Дата:13/12/2019г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Слушах по интернет лекцията на атеиста 

Том Флин- автор на книгата „Безпокойството 
на Коледа“  

В лекцията си той казва, че от 1984 той не 
празнувал Рождество. Има Християни които 
не празнуват Рождество може би преди него, 
но не по същите причини. Те не празнуват 
Рождество, защото Рождество е установен 
като празник, по това време, не защото Исус 
е бил роден през декември, а защото 
Църквата е трябвало да измести някои от 
езическите празници с Християнски. Том 
Флин обаче е спрял да празнува Рождество 
поради друга причина и той я формулира 
много интересно. Той казва: 
(СЛ 2) По моето мислене, ако Исус Христос 
не е твой Спасител, Рождество не е твоя 
празник! 

Въпреки, че лекцията му беше с цел да 
насърчи спирането на този празник, на мен 
това му изказване ми хареса много. Ще 
повторя израза: 

„Ако Исус Христос не е твоя Спасител, 
Рождество не е твоя празник!“ 

Не е ли предизвикателство казаното от 
Том Флин, за всички нас?  

Ако Исус Христос не е моя Спасител, 
какво празнувам аз? 

Ако се огледаме, ще видим, че може би 
милиони хора по света днес празнуват, без 
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да си задават въпроса, какво празнувам. 
Още един интересен коментар: 

По Рождество питат една японка, която 
явно празнува:  

Какво се празнува на Коледа?   
Ами не зная! Не е ли деня когато Исус 

умира? 
Отново се замисляме. Много хора 

празнуват за да могат на масата да се 
напият. Празнуват за да се разнообразят. 
Празнуват за да вършат грях. Празнуват … и  
по свой начин „умъртвят“ Христос в своя 
живот.  

Какво празнуваме, ако не вярваме че 
преди повече от 2000 години, нещо 
свръхестествено се е случило? 

Какво празнуваме, ако не вярваме, че 
Спасител е дошъл на земята? 

Какво празнуваме, ако не вярваме, че този 
Спасител е мой и твой личен Спасител? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Въпроса за всеки от нас остава: 
(СЛ 3) Имам ли основателна причина да 
празнувам Рождество? 

Богословите са в състояние да ни изкарат 
300 пророчества за Месия и да ни покажат, къде 
и как Исус ги изпълнява.  

300 отговора на един въпрос! Въпроса го 
задава индиректно Йоан Кръстител, на Исус. 
Йоан беше в тъмницата затворен от Ирод. Той 
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чува за делата на Исус и праща от учениците си 
да попитат Исус! Какво? Ето ВЪПРОСА: 

Ти ли си Оня, Който има да дойде, или 
друг да очакваме?                    Матей 11:3 

Този въпрос не е неестествен, нито 
старовременен, нито отживял. Можем  и ние от 
21 век да си го зададем: 

Исус, Той ли е? 
Той ли е Божия Син? 
Той ли е Спасителя на света? 
И ако аз не вярвам в Исус, като Божии Син, 

Спасител на света и мой личен Спасител, защо 
тогава празнувам Рождество? 

Както казах, има 300 отговора в Библията на 
този въпрос, но аз искам да посоча само 
няколко, и те са свързани именно с рождението 
на Исус. Друг който е загрижен за това евреите 
да видят, че Исус е пророкувания Месия е 
Бирника Матей и затова той се заема да 
напише Евангелието на Матей. Той започва 
историята на Исус като често повторя: „Това 
стана за да се изпъни реченото от пророка …“ 
Аз искам да следвам неговия ред на мисли и 
затова ще ви разведа не из всички 300 
пророчества, а само през 6, като вярвам, че те 
ще са достатъчни за да видим причина и за 
себе си да празнуваме Рождество.  

Ето и ОТГОВОРИТЕ: 

(СЛ 5) 1) Заченат от девица- Мат.1:22-

23/Ис.7:14 

Днес 41 години след като е родено първото 
бебе от епруветка(Лесли Браун), може би 
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скептиците за девственото раждане на Исус, 
са по-малко или по-слаби в доводите си.  

Е, някъде 730 години преди Христа, пророк 
Исая явно е вярвал в божествено инвитро. Той 
казва: 
(СЛ7) Исая 7:14  Затова сам Господ ще ви даде знамение: 
Ето, девица ще зачене и ще роди син, И ще го нарече 
Емануил.  

Чудя се защо ли хората днес не са съгласни 
да дадат правото на Създателя на човешкото 
тяло да не може да създаде само-развиващ се 
човешки ембрион. Гордеем се че можем да 
бръкнем в ДНК-то си, правим изкуствен 
интелект, но сме изумително упорити да 
отнемем правото на Създателя да направи 
възможно девица да роди.  

И понеже аз вярвам, че в лицето на Исус се 
изпълняват пророчествата за Месия и едно от 
тях е девственото зачатие на Исус, затова имам 
основание да празнувам Рождество Христово. А 
ти? 

 
Ще отворя една скоба за да добавя нещо към 

казаното от Матей.  
 

(СЛ 8) 2) Роден като бебе – Исая 9:6 

Исус дойде като бебе! Интересен е начина по 
който Бог праща Своя Син на земята. Не като 
извънземно същество, което да омайва хората 
с необикновен вид или някой който да е с 
размерите на Голиат от енакимите. Нито някой 
който да ги научи на неизвестни на хората 
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умения- например как да преодоляват 
гравитацията(Той го можеше). Библията и 
особено Новия Завет мълчат и не казват нищо 
за външния вид, лицето, телостлужението  или 
изобщо за изгледа на Исус. Аз често 
споменавам, че единственото място, където 
Библията ни разкрива нещо, за външния изглед 
на Исус, не е в Новия Завет, а в Стария Завет. 
Исус изглежда, че не е бил красавец. Чуйте 
Старозаветния портрет: 
(СЛ 9) Исая 9:6  Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И 
управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: 
Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на 
мира.  

Роден като бебе от мъжки пол. Да, 
предопределен да управлява- и го прави до 
днес! Да, предопределен да бъде Чудесен и 

Съветник- прави го и до днес! Идващ от 
Вечността и имащ могъществото на Бог и 
носещ мир за хората с Бога. 

(СЛ 10) Но когато става въпрос за външния му 
изглед, чуйте какво казва същия пророк в 
Месианската  си 53 гл. на същата книга: 
(СЛ 11) Исая 53:2  Защото израсна пред Него като 
отрасъл, И като корен от суха земя; Нямаше 
благообразие(ориг. „осанка“), нито приличие(ориг. 
„величие“) та да Го гледаме, Нито красота(изглед) та да Го 
желаем.  

Поради тази причина и ние не си правим труда 
да търсим или да вярваме на изображения на 
Исус , защото знаем, че истинския образ на 
Исус, няма художник да може да го пресъздаде 
в реалния Му вид. А и защо ли ви е! Аз искам да 
вярвам, без да виждам. Искам когато Го видя, 
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не да се разочаровам, защото Той няма да е 
същия както съм го виждал на икони или статуи, 
а различен, величав, с перфектна осанка и 
божествена красота. И аз няма да треперя от 
изгледа Му, а ще Му се възхищавам и обичам.  
 
Тогава обаче, Той дойде в този свят, като 
безпомощно бебе, за да покаже, не външен вид, 
а вътрешна истинска власт и сила над болести, 
бесове, природата и над греха. Когато Исус се 
роди и растеше в дома на Йосиф и Мария, Той 
трябваше да опита от това да бъде под 
родителски авторитет и зависим от човешка 
грижа. Но когато порасна, Той демонстрираше 
своята власт и могъщество, но и смирение, 
съчувствие, любов и загриженост. 

И понеже аз вярвам, че в лицето на Исус се 
изпълняват пророчествата за Месия и едно от 
тях е девственото зачатие на Исус, а другото е 
че Месията идва именно като беззащитно бебе, 
затова имам основание да празнувам 
Рождество Христово. А ти? 

 
Рождествената история ни казва, че Йосиф 

и Мария са във Витлеем когато Исус се ражда.  

(СЛ 12) 3) Роден във Витлеем – Мат.2:5-

6/Михей 5:2 

Отиваме още по-напред! Надявам се да ви е 
направило впечатление, че цар Ирод повика 
свещениците и книжниците за да ги пита къде 
трябва да се роди Помазаника и те добре 
знаеха, но … Обърнаха ли внимание те на 
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тревогите на Ирод, на посещението на 
мъдреците или на избиването на децата във 
Витлеем и околностите? Ни най-малко.  
Те знаеха наизуст текста от пророк Михей: 
(СЛ 13) Mихей 5:2  А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си 
малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе 
за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто 
произход е от начало, от вечността.  

Питаме се: Какво значение има, че Месия ще 
се роди във Витлеем? Ами ако някой дойде при 
вас и ви каже, че е Исус Христос, тогава го 
попитайте къде е роден и ако не ви отговори 
„във Витлеем“, можете спокойно да го изгоните. 
Пророчества като това свиват пътя към 
измамата за да достигнат до истината. Така 
работят детективите, когато търсят истинския 
виновник. Те търсят кой от обвиняемите 

отговоря на всички известни факти. Така 
действат и пророчествата, за 
идентифицирането на Исус: 

Много може да твърдят, че са Исус, но ако 
видим кой от тях е роден във Витлеем, това ще 
намали бройката. Ако видим колко от тях са 
родени от девица, това ще намали още 
бройката и т.н. Логично нали? 

И понеже аз вярвам, че в лицето на Исус се 
изпълняват пророчествата за Месия и едно от 
тях е девственото зачатие на Исус, а другото е 
че Месията идва именно като беззащитно бебе, 
следващото е, че Той е роден във Витлеем, 
затова имам основание да празнувам 
Рождество Христово. А ти? 
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Матей продължава и дава още едно 
пророческо потвърждение: 

(СЛ 14) 4) Повикан от Египет- 

Мат.2:15/Осия 11:1 

На всички ни е известна историята на Изход. 
Как Бог със сила извика Израил от Египет и 
след 40 годишно скитане из пустинята, Той ги 
въведе в Обещаната земя. Може би е 
интересно да отбележим, че Бог често говори за 
Израил в женски род. В това пророчество на 
пророк Осия (11:1) недвусмислено го изговаря 
за младия Израил, който за да бъде избавен, 

беше пратен в Египет и в Божието 
предопределено време е призован да излезе от 
там.  

Матей вижда и интерпретира текста като 
пророческо слово и затова го представя като 
пророчество за Исус.  

Сега! Когато говорим за девствено раждане 
и за раждане във Витлеем, това са доста 
конкретни пророчества обозначаващи място, и 
метод. Има други пророчества, които могат да 
имат по-широка интерпретация.  

Днес ние лесно можем  да видим паралела 
между Израил и Исус. И двамата за да бъдат 
избавени, бяха изпратени на друго място- не 
тяхното, за известно време и след това върнати 
в своята земя.  

Това слово може да се изпълни- не 
буквално- за всеки вярващ. Бог да те прати 
някъде с цел да те предпази и след това да те 
върне за да довърши делото си чрез теб. 
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Понякога ние може да роптаем срещу такива 
мисии в живота ни! Може да ги определяме като 
безсмислени! Може да се противим ида не 
искаме да отидем… но по-разумно ще е да 
помислим и да се подчиним. Възможно е  
Божията милост да ни предпазва от атаките на 
Сатана.  
(СЛ 15) Пр. Представете си, че пътувате от 
Варна за София. Тръгвате и се притеснявате 
дали ще стигнете навреме за срещата ви там. 
Тъкмо излизате от Варна и разбирате, че гумата 
ви е спукана. Налага се да се върнете и губите 
цял час. Въпреки това тръгвате и натискате 
газта, за да наваксате. По средата на пътя 
виждате тежка катастрофа в която при верижен 
сблъсък 5-6 коли и голям камион са в много 
критично състояние. Вие минавате покрай тях и 
си мислите: Дали има жертви! В същото време 
не ви минава през ум, че една от тези коли 
можеше да е вашата, ако не беше злополучната 
гума, която толкова ви ядоса. Не се досещате, 
че гумата ви може би е била СПОСИТЕЛНОТО 
ОТКЛОНЕНИЕ! 

Бог има начини да те избави от беда. 
Вместо да роптаеш, можеш да благодариш. 
Вместо да обръщаш цялото си внимание на  
бедствието днес, да можеш да видиш 
избавлението утре. 

И понеже аз вярвам, че в лицето на Исус се 
изпълняват пророчествата за Месия и едно от 

тях е девственото зачатие на Исус, а другото е 
че Месията идва именно като беззащитно бебе, 
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следващото е, че Той е роден във Витлеем. 
Другото е че е избавен във Египет и извикан от 
там за да продължи да се подготвя за мисията 
си, затова имам основание да празнувам 
Рождество Христово. А ти? 

 

(СЛ 16) 5) Рахил оплаква чадата си- 

Мат.2:17-18- Еремия 31:15 

Матей описва във втората глава на Своето 
Евангелие жестокостта на един цар, който от 
страх за властта си, е готов да избие момчетата  
на един град и околностите му.  

Матей обаче вижда в образ на това дело 
изпълнение на пророческо слово. Рахил 
(отдавна починала и погребана в този регион) 
образно да оплаква чадата си. Защо Рахил и 
защо населението на Витлеем? Рахил е 
обичаната жена на Яков. Лия е плодовитата. 
Витлеем е в Юда, а Юда е син на Лиа. Оказва 
се, че Витлеем е бил заселен от Венеаминци  и 
затова и Матей прави връзката с Рахил и 
думите на Йеремия 31:15! Йеремия говори за 
времето когато Новохудоносор напада три пъти 
Юда и Йерусалим. Той откарва много евреи във 
Вавилон, като ги събира в град Рама.  

(СЛ 17) Много от тях са предимно млади 
момчета, каквито са били Седрах, Месах и 
Авденаго.  Майки плачат за изгубените си деца 
и скръб е покрила земята. По същия начин и 
сега, когато Ирод избива момченцата от две 
години надолу. Венеаминските майки оплакват 
погубените си рожби.  
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Най-вероятно Матей вижда в тази 
повтаряща се скръб изпълнение на 
пророчество, че Исус идва за да сложи вражда 
между хората които искат да Му служат и онези 
които го мразят. 

(СЛ 18) Maт 10:34  Да не мислите, че дойдох да 
поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.  
10:35  Защото дойдох да настроя човек против баща му, 
дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;  10:36  и 
неприятели на човека ще бъдат домашните му.  

Ако ти вярваш в Исус, но роднините ти не 
вярват в Исус или вярват в друг бог, тогава 
бъди готов да изпиташ това пророчество на 
гърба си по един или друг начин. Малко или 
много!    

(СЛ 19) 6) Наречен Назарянин – Матей 

2:23/ ? 

Това е словото за което Евреите днес се 
хващат, когато искат да оборят Новия Завет. 
„Няма никъде такова пророчество!“ -казват 
те.  

Аз обаче не вярвам, че един който пише с цел 
Евангелието му да достигне именно до Евреите, 
да допусне толкова груба грешка. Вярно е че 
днес историците и богославите не могат да 
открият нито в официалния канон, нито в 
апокрифите, място където Месия да бъде 
пророчески определен като Назорей. 
Обяснението което днес се възприема от 
богословите е, че името Назарет идва от 
еврейската дума за „клон/отрасъл/ издънка“ . О, 
за това има пророчески слова: 
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 Исaя 11:1  И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл 
из корените му ще носи плод;  11:2  И духът Господен ще 
почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на 
сила, Дух на знание и на страх от Господа;  

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Nazareth) 
(СЛ 20) „Назарянина“ е прозвището на Исус, 
което използват обикновените хора(които 
разпознаха Петър при огъня в двора на 
Първосвещеника), учениците(когато изцелиха 
сакатия при вратите на храма) и ангела (от 
празния гроб).  

Известния автора на книги от 
Апологетиката, Джош МакДауел използва 
изчисленията на математика и астроном Питър 
Стонер и заявява, че шанса някой да отговаря 
на всички тези условия е нищожен ….Той е 1 
на1017 . Ако искам да съм по-образен, ще ви 
кажа, че ако тази цифра1017 я обърнем в монети 
от по два лева и разпръснем тези монети по 
територията на България, те ще образуват 
покривка над един метър дебелина. Ако една от 
тези монети е белязана с кръст и ние вземем 
един доброволец , завържем му очите и го 
накараме да намери от първия опит тази 
монета, такъв е шансът и на някой човек да 
отговаря на всички пророчески предсказания за 
Исус.       

3) ЗАКЛЮЧЕНИЕ-  

(СЛ 21) Завършвам с тази 

илюстрация , защото искам всеки от 

нас да се замисли това Рождество и 

да си зададе въпроса: Защо 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazareth
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празнувам Рождество? Мога ли да 

повярвам в личността и делото на 

Исус Христос? Обещан от пророците 

Стария Завет чертае една много ясна карта на 
събитието на идването на Помазаника. Да 
Стария Завет без съмнение е писан стотици 
години преди раждането на Исус. В интерес на 
истината тези пророчества спират около 450 
години преди Неговото раждане.  
За никой друг не е пророкувано толкова много, 
колкото за Месия, и Исус изпълнява всички 
пророчества. Затова аз вярвам в Него, че е 
Онзи, за когото Библията пише. И като вярвам, 
аз получавам прощение на греховете си и 
новораждане. А с това получавам спасение на 
душата си, така че да не се налага да търся или 
да разчитам на някой друг да ме спасява.  
Вижте какво пише ап. Павел в Посланието си 
към Римляните: 
(СЛ 21) Римл. 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, 
че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 
възкресил от мъртвите ще се спасиш;  

И понеже вярвам в предсказаното от 

пророците и в неговото изпълнение в личността 
на Исус, аз имам добра причина да празнувам 
Рождество. А ти? 

 

  


