
 

Серия: Евангелие на Марк 

Тема: ИСУС -като нас, но с 

различен мироглед 

 

Марк 9:14-50 

 

 

Дата:12/09/2020г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

 Светът има свой мироглед за живота на 

индивида. Той предлага този мироглед на 
обществата и нациите. Всяка нация има 
изработен мироглед. Как трябва да живея? Това 
е един от основните въпроси на живота. Много 
хора избират сами да начертаят графиката на 
своя живот. Те се водят от максимата на 
писателката Айриин Касорла, която казва: 

(СЛ 2) „Писеца който пише твоя живот, 

трябва да бъде държан от твоите ръце“ 
Други вярват в съдбата, която е 

предначертана и каквото и да правиш, съдбата 
води живота ти, без да те пита. Нещо като 
онова което Джон Ленън определя с думите си: 

(СЛ 3) „Животът е това което се случва, 

докато вие си правите другите планове“. 
Много хора са живели в търсене на 

формулата на успешния живот. Много хора 
мислят, че са я открили и я предоставят за 
ползване. Ето например какво казва великия 
мислител Аристотел: 

(СЛ 4) „Първо, имайте определен, ясен, практичен 

идеал, цел, стремеж. Второ, имайте необходимите 

средства, за да постигнете целите си: мъдрост, пари, 

материали и методи. Трето, съобразете всичките си 

средства с целта“ 

(https://dama.bg/article/30-motivirashti-i-vduhnoviavashti-

tsitata-ot-izvestni-lichnosti/2311/ )  
Звучи добре, звучи логично.  

Защо ви предоставям тези примери? 
Защото  Словото Божие има едно по-различно 

https://dama.bg/article/30-motivirashti-i-vduhnoviavashti-tsitata-ot-izvestni-lichnosti/2311/
https://dama.bg/article/30-motivirashti-i-vduhnoviavashti-tsitata-ot-izvestni-lichnosti/2311/
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виждане за живота отколкото великите 
мислители. Онези от „великите“, които са били 
вярващи са се съобразявали с Божието 
мислене и не са сгрешили. Когато идва Исус, 
Той демонстрира един съвършено нов 
светоглед и ако ние искаме да живеем, не по 
човешката логика и мъдрост, а по 
Божията(защото вярваме, че тя е правилната за 
живота), тогава ние трябва да изследваме 
живота и поведението и думите на Исус, да са 
можем да абсорбираме Божествения светоглед 
и да можем да виждаме живота.  

Аз вярвам, че философите на 
човечеството виждат и интерпретират живота, 
водени от мъдростта на предхождащите ги, от 
времето и културата в която са живели, от своя 
мъдър прочит на събитията, но на повечето от 
тях винаги им е липсвала гледната точка на 
Бога, Който вижда от високо и изцяло истината. 
Бог гледа на живота от гледната точка на 
Вечността, която е тотално различна от 
гледната точка на времето. Ние живеем във 
времето, но когато то изтече за нас, ние трябва 
да сме готови за вечността.  

Пр. Миналата седмица моята съпруга 
беше на едно погребение, водено от 
православен свещенник. Тя се върна 
възмутена, защото цялото опело се състояло от 
насърчаване на живите, да се молят за умрелия 
да му бъдат простени греховете. Колко 

погрешно виждане, че някой друг, може да 
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уреди Вечното ни състояние и то след смъртта 
ни.  

Тази сутрин искам да можем да видим как 
Исус в Своите действия показва един нов 
стандарт на мислене. Една нова суб-култура. 
Един светоглед в който на живота се гледа 
по различен от вече приетите житейски 
модели.  

Текста ни се намира в деветата глава на 
Евангелието според Марко. Започвайки от 14 
стих, ще разгледаме събитията които 
Евангелиста ни представя и там трябва да 
открием как Исус ни поднася новия начин на 
мислене- Това е интересно упражнение и 
маже да предизвикателно за 
любознателните за да го търсят и на други 
места в Библията. Това може да тема за цял 
писателски труд: Христос: Радикално 
Различен Водач 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В следващите няколко текста, ще видим 
потвърждение на това твърдение. Аз няма да се 
спирам върху тях в детайли, защото се 
предполага, че сте ги чели в къщи и те са ви 
известни. Това което аз ще направя е само да 
подчертая важното и да направим изводи за нас 
днес, защото ние сме уверени, че Библията не е  
Само древна, но и Актуална. Тя не е само сбор 
от човешки думи и дела, а небесна мъдрост, 
оставена за всяка генерация от човешката 
история.  
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(СЛ 5) 1) Вяра, не виждане- 19-24ст. 

Maрк 9:19  А Той в отговор им каза: О роде 

невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви 
търпя? Доведете го при Мене.  9:20  И доведоха 

го при Него. И като го видя хванатият от бяс, 

веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и 

се валяше запенен.  9:21  И попита Исус баща 
му: Колко време има откак му е станало това? А 

той каза: От детинство.  9:22  И много пъти го е 

хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но 

ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни 
ни.   

(СЛ 6) 9:23  А Исус му рече: Ако можеш 

повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. 

9:24  Веднага бащата на детето извика, 
казвайки: Вярвам, [Господи]! Помогни на моето 
неверие.  

Младеж  хванат от бяс/демон. Днес това 
състояние не е известно на много хора. Днес 
доста от демонично обзетите ги вкарват в 
психиатрия и ги държат заключени и дрогирани, 
за да не се наранят. Наричат ги психично болни. 
Има и други при които демоните имат работно 
време, та ги виждаме да се променят от време 
на време. Аз познавам един такъв човек, при 
който алкохола отключва демоничните действия 
и става неузнаваем.  

Учениците не можаха да прогонят демона 
и ние се питаме ЗАЩО?  

Може би в тях се беше породила 
гордостта, че те изгонват поднебесни сили и 
това ги спъна в този опит?! 
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 Исус обаче ни дава отговор, че те бяха 
отслабили своя молитвен  живот и поста си.  

(СЛ 7) Maрк 9:29  И каза им: Тоя род с нищо не 

може да излезе, освен с молитва [и пост]. 

Това ни показва, че ако искаме да бъдем 
силни и да побеждаваме силите на злото, ние 
трябва да работим над молитвения си живот и 
да не забравяме поста.  

Живеем във времето на неверниците. Никой на 
никого не вярва, защото болшинството са 
изпечени лъжци. Даже много вярващите са се 
специализирали в някакви „бели“ лъжи и 

лъжата владее обществото ни.  

Исус пита: „…когато дойде Човешкия Син ще 
намери ли вяра на земята?  

Днес да се говори за вяра е неразбираема и 
остаряла тема и много хора, я намират за 
безсмислена. 

Словото обаче предупреждава 
недвусмислено, че: 

(СЛ 8)Евреи 11:6  А без вяра не е възможно да 

се угоди Богу, защото който дохожда при Бога 

трябва да вярва, че има Бог, и че Той 
възнаграждава тия, които го търсят.  

Ако искаш да се готвиш за Вечността и да 
имаш Христовия мироглед за живота, тогава не 
изоставяй вярата. И ако забележиш, че вярата 
ти охладнява, тогава и ти като онзи баща, кажи 
в молитва: 

(СЛ 9)Марк 9:24„Вярвам Господи, помогни на 
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моето неверие!“  

Обръщам се към младите и ви моля от 
Христова страна, не изоставяйте вярата, не 
забравяйте вярата, упорствайте във вярата, 
обучавайте се във вяра.  

Всеки път когато учениците или хората 
искаха чудо, Исус ги контрираше с въпроса за 
вярата. Вярата извиква чудесата в живота на 
Християнина. Бъдете студенти във Института 
на Вярата. Вярата е непресъхващ извор на 
познание за Бога и Неговия характер.  

(СЛ 10)2) Богозависимост, не 

себезависимост- 28-29ст. 

Maрк 9:28  И когато влезе в къщи, учениците Му 

Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го 

изгоним?  9:29  И каза им: Тоя род с нищо не 
може да излезе, освен с молитва [и пост].  

Какво можем да кажем? Вижте въпроса на 
учениците:  

„Защо НИЕ не можахме да го изгоним?“ 

Ами защото не ние имаме власт, а Бог е 
Онзи в когато е всичката власт и сила.  

Днешния свят ни учи, че ние можем! Ние 
знаем! Трябва да вярваме в СЕБЕ СИ! И хората 
започват да припяват тази мантра и започват да 
си вярват все повече и повече. Фокусират света 
около своята персона и започват да си 
въобразяват, че те са център на Вселената. 
Навремето младежите бяха задължавани, да 
ходят в казарма и тогава за една или две 
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години това самочувствие се пречупваше, 
защото там преставаш да бъдеш личност.  

Днес няма кой да пречупва човешкия 
егоизъм и това ни унищожава.  

Истинската сила, не е във имането на 
власт. Колко е несигурно мястото на 
властимащите. Истинската сила не е и в 
богатството. Виждаме колко бързо то може да 
се стопи. Един вирус, може лесно да раздели 
богатия с богатството му. Силата не е сигурна и 
когато си здрав и силен, защото болестта идва 
внезапно и променя шампиона, като го прави 
неразпознаваем. 

Човече, свикни да бъдеш зависим и силен 
с Бога. Тогава истински ще познаеш и силата и 
сигурността и свободата. Тогава чрез силата на 
отговорената молитва, ще познаеш какво 
означава да имаш власт, чрез силата на Бога, 
от когото ти си зависим и от когото черпиш 
безгранични власт и сила над света с неговите 
силни и над силите и властите дори на 
поднебесната. Ти ще се надсмиваш, над всичко  
от което другите треперят. Вижте какво съветва 
Словото: 

(СЛ 11)Псалом 37:5  Предай на Господа пътя 

си; И уповавай на Него, и Той ще из върши 
очакването ти; 

И пак: 

Псалом 37:9  Защото злотворците ще се 

изтребят; А от тия, които чакат Господа, те ще 
наследят земята. 
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(СЛ 12) 3) Смирение, не гордост- 31-

32ст. 

Maрк 9:31  Защото учеше учениците Си, като им 

казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в 

ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го 
убият, подир три дни ще възкръсне.  9:32  Но те 
не разбраха думата, и бояха се да Го попитат.  

Защо учениците не питаха Исус да има 
обясни защо говори за страдания и смърт, а не 
за царство, власт, сила?  Защото все още има 
липсваше смирението. Защото гордостта им не 
допускаше страдания, за толкова популярния 
всред народа целител Исус. Самочувствието 
им, не им разрешаваше, да допуснат, че Исус 
който може всичко и владее всичко ще позволи 
страдания за Себе Си. Нещо повече! Те 
предусещаха, че ако Исус е обречен на 
страдания, то и тяхната съдба щеше да е 
несъмнено подобна, т.е. и тях ги очакваха 
страдания, а това не беше по вкуса им. Както 
ще ги чуем по-късно, те мислеха и спореха кой е 
по-голям, по-влиятелен, по-близо до Христос и 
в тези им сметки не влизаха страдания. 

Светогледа на Исус обаче беше друг. Ако 
света приема че славата, не включва 
страдания, Исус води към слава през 

страданията. За Бога страданията носят слава. 

Можеш ли да приемаш(както казва Йов) от 
ръката на Бога, не само доброто, а и 
лошото(имайки предвид страданията)? 

Страданията водят до мъдрост, до 
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твърдост, до зрялост, до чистота, до смирение. 
Страданията са необходими за всеки вярващ, 
както огъня е необходим за златото. Чрез тях 
той постига необходимото смирение, което го 
поставя под пълната и така нужна зависимост 
от Бога. 

Продължаваме да изследваме светогледа 
на Исус, за да можем да сравним нашия 
светоглед с Неговия.  

(СЛ 13)4) Другия, не аз- 33-34ст. 

Maрк 9:33  И дойдоха в Капернаум; и когато 

влезе вкъщи попита ги: Какво разисквахте из 

пътя? 9:34  А те мълчаха, защото из пътя бяха се 
препирали помежду си кой е по-голям?  

Чувате ли ги? Исус им говори за 
страдания и смърт, а те спорят кой бил по-
голям.  

Четейки това, ние лесно може да се 
усмихнем и да ги разкритикуваме: 

„Детска радост!“ или „Колко незряло?!“, но 
колко често и нас ни блазни мисълта: 

Ех, ако само можех да бъда в по-силна 
позиция!? Ако можех да се противопоставя и да 
наложа своето мнение на другите. Вместо това 
Исус само в следващата 10 глава ни казва: 

(СЛ 14)Maрк 10:44  и който иска да бъде пръв 

между вас, ще бъде слуга на всичките.   

Готов ли си на това? Моята лидерска 
задача, не е другите да работят за мен, а аз да 
бъда слуга на другите.  
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Тук може би трябва да поясним, че под 
„слуга на другите“, не трябва да се разбира, 
другите да не те зачитат и презират. Ако под 
„другите“, разбираме хора, които не познават 
благовестието, тогава заради благовестието, аз 
-християнина, трябва да съм готов да понеса и 
грубост и подигравки от тях с цел да познаят 
истината. 

 По друг начин стоят взаимоотношенията 
между вярващите. При тях злобното и 
презрително отношение към брата който е 
равен или лидер не е правилно, но както Павел 
казва: 

(СЛ 15)1Кoринтяни 16:14  Всичко у вас да 

става с любов.  

 

(СЛ 16)5) Интереса на всички, не само 

на важните- 35-37ст. 

Maрк 9:35  И като седна, повика дванадесетте и 

каза им: Който иска да бъде пръв, ще бъде от 

всички последен и на всички служител. 9:36  
Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; 

и като го прегърна, рече им: 9:37  Който приеме 

едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и 

който приеме Мене, приема не Мене, но Този, 
Който Ме е пратил.  

И в този случай Исус поставя нов 
светоглед, нов начин на отношения между 
хората. Ние ценим едно личност според какво: 

Ако тук днес дойде известен музикант, 
бизнесмен, политик, лекар, ние ще се отнесем 
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към този тип хора с уважение и респект. 

Пр.Преди години ми казаха, че един 
вярващ-лекар си позволявал да изневерява на 
жена си и пастира не смеел да му направи 
забележка, да го изобличи, защото имал 
респект към него.  

Исус поставя в центъра на 
взаимоотношенията не социалния статус, а 
възможността да помогнеш на човека с всички 
сили да се приближи до Бога. 

Пр. Не мога да забравя онзи разказ за 
клошарката влязла в бутиков магазин за дамска 
мода. Служителката я видяла и вместо да я 
изгони, тя я третирала така сякаш тази жена е 
потенциална клиентка. Помогнала и да облече 
скъпи дрехи и да се поразходи облечена с тях. 
Когато изненадан зрител на това действие се 
приближил да попита защо, служителката е 
направила това, той забелязал на китката на 
служителката онази гривничка на която пишело: 

(СЛ 17) Как би постъпил Исус? 

Човека разбрал, че за тази служителка не 
бил важен статуса на влязлата жена, а човека 
под дрипите, който има нужда от внимание , 
любов и уважение, защото е дете на Бога.  

Дали днес след 2000 години, ние които 
знаем толкова много за вярата и за Христос, 
сме успели малко да заприличаме на Него. 
Научили ли сме се да зачитаме личността, не 
поради дрехите, колата, портофела или 
дарбата, а поради факта, че какъвто и да е 
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той/тя са обичани от Твореца, толкова колкото и 
аз. 

Продължаваме: 

(СЛ 18)6) Една цел, а не егоистични 

занимания- 38-41ст. 

Maрк 9:38  Йоан Му каза: Учителю, видяхме 

един човек да изгонва бесове в Твое име; и му 
запретихме, защото не следваше нас.  9:39  А 

Исус рече: Недейте му запрещава; защото няма 

никой, който да извърши велико дело в Мое име, 

и да може скоро след това да Ме злослови. 9:40  

Понеже оня, който не е против нас, е откъм 
нас. 9:41  Защото който ви напои с чаша вода, 

понеже сте Христови, истина ви казвам: Той 
никак няма да изгуби наградата си.  

Тук аз усещам една толерантност у Исус, 
към онези които макар и далеко от Него, се 
опитват да Го прославят. Един който не е от 
групата на посветените в мисията на Исус, е 
разбрал, че може в името на Исус да гони 
бесове и го прави. Той помага в Исусовото Име, 
на хора поробени от влиянието на демоните да 
се освободят.  

Съвременния Баптист ще започне да 
разсъждава в типичен стил: 

Този човек, кръстен ли е във вода? 
Кога(като дете или като възрастен) и как(чрез 
потапяне или попръскване)? 

От коя църква идва? 

Какви са му доктрините(примилениалист 
или постмилениалист е)!? 
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Харизматик ли е? 

Кой ще го препоръча!? 

Ние обичаме да си нарисуваме портрет на 
човека на когото да покажем внимание или 
милост или просто добро отношение.  

За Исус не беше важно от коя 
деноминация беше човека, с какви доктрини 
беше и какво познание имаше за Исус. За Исус 
беше важно едно: 

Дали човека е откъм нас или против нас? 

Вижте когато става въпрос за отношение 
към Христос, хората не може да са неутрални. 
Те са или ЗА Исус или ПРОТИВ Исус!  

Ако са ЗА Исус, тогава не ги закачайте! 
Оставете ги! 

Вярно е, че този човек може да е изгонвал 
бесовете с цел да стане известен- това не е 
угодно на Бога, но Исус не искаше да насърчава 
следоветелски дарби в учениците. Той искаше 
те да се фокусират върху една главна цел-
благовестието. Кой? Как? С какви мотиви? Под 
какъв претекст? Защо? Това не ме интересува! 
Всеки ще отговаря пред Бога! Важно е Благата 
Вест да се разпространява.  

Пр. Един много добър брат в нашия съюз, 
разбрах че е повярвал преди много години, чрез 
една опасна секта. Секта която проповядва 
Христос, но по много грозен и грешен начин. Аз 
не бих могъл никак да оправдая методите на 
благовестие на тази секта, но чрез тях той чул 
веста за Исус и повярвал. Скоро разбрал, за 
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какво става дума и веднага се махнал, но чрез 
тяхното слово, той повярвал в Исус и днес 
служи усърдно в Божието дело.  

Ние много обичаме да се мерим, кой е 
повече христинянин и кой по-малко. Ние дори 
сме готови да изхвърлим някои които служат на 
Исус по различен от нашия начин в пъкъла. 
Много обичаме да си мислим, че ще сме 
единствени в небето. Уви, няма да е така. Не е 
наша работа да разширяваме или стесняваме 
райските двери. Приятелите на Исус приемай 
като свои приятели, а враговете Му положи 
усилия да ги направиш Исусови приятели- това 
ще е добро!  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И понеже няма време за да говоря 

върху оставащите три текста, ще ви 

оставя с няколко въпроса свързани с 

текстовете: 

(СЛ 19) 7) Святост, не светщина – 42ст. 

Maрк 9:42  А който съблазни едно от тия 
скромните, които вярват в Мене, за него би било 
по-добре да се окачи голям воденичен камък на 
врата му и да бъде хвърлен в морето.  

(СЛ 20)-Как ще дефинирате думата 

„СЪБЛАЗНЯВАМ“? 
-Днес в света  как (положително или 
отрицателно) се приема тази дума?  
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-С какво се различава разбирането на Исус за 
това някой да бъде съблазнен, от разбирането 
на света?  
 

(СЛ 21)8) Вечност, не временност- 43-

48ст. 

Maрк 9:43  И ако те съблазни ръката ти, отсечи 

я; по-добре е за тебе да влезеш в живота 

недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да 

отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, 9:44  [дето 
"червеят им не умира и огънят не угасва"]. 9:45  

И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е 

за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да 

имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в 
пъкъла,  

(СЛ 22)9:46  [дето "червеят им не умира и 

огънят не угасва"]. 9:47  И ако окото ти те 

съблазни, извади го; по-добре е за тебе да 
влезеш в Божието царство с едно око, отколкото 

да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в 

пъкъла, 9:48  дето "червеят им не умира, и 
огънят не угасва".  

(СЛ 23)-Къде е основния фокус на твоя живот? 

-Как да определиш кое око(ляво или дясно) те 
съблазнява за да го извадиш без да сгрешиш? 

-Към оперативни действия ли призовава Исус 
когато казва „извади“ и „отсечи“ онази част от 
тялото, която те съблазнява? 

 

(СЛ 24)9) Миротворци, не бунтари – 49-

50  
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Maрк 9:49  Защото всеки ще се осоли с огън, [и 

всяка жертва ще се осоли със сол].9:50  Добро 

нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с 
какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и 
мир имайте помежду си.  

(СЛ 25)-Какво има Исус предвид, когато 

казва „имайте сол“? 
-Към какво призовава тук Исус вярващите 

– пацифизъм или миротворство? 
 
Светогледа на Исус винаги е бил различен 

от светогледа на света. Това е така, защото 
греха пречупва неправилно разбирането на 
хората за живота, а Христос показва 
истината за живота! 


