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1. УВОДСамо да ви припомня, че Евангелието на Марк е
подобно на пъзел, в който автора просто е подреждал
събитията в сбит, схематичен вид. Той е целял без да
изпада в подробности, да даде на читателите си
максималното и най-нужното в преследването на
целта: Да предостави на една най-вероятно
преследвана от властите група от вярващи, не-евреи,
че Исус е Обещания Месия-Пратеник от Небето,
дошъл не за да бъде Господар, а за да служи и
ненавиждан от религиозните водачи, да страда и даде
живота си за спасението на човечеството.
Нека също ви припомня, че в края на 10 и цялата 11
глави ние видяхме Исус, Който се представя пред
хората с един Месиански Авторитет:
-Той изцеляваше с власт и болестите напускаха
-Той влезе в Ерусалим като Месия и хората го
приеха
-Той с власт прочисти Храма и търговците се
изнесоха
-Той с власт заповяда на смокинята да не дава плот
и тя изсъхна.
Исус излъчваше власт и авторитет и това
смущаваше религиозните водачи.
Днес ще отворим отново Евангелието на Марк, за
да прочетем и помислим какво ни разкрива автора за
Месията там.
Исус нямаше за основна цел да демонстрира Себе
Си, макар това беше важно за Неговата мисия. Хората
трябваше да разберат „Кой е Исус от Назарет?“ Вече
над 2000 години, този въпрос не слиза от сцената на
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човешкото мислене. Онова което Исус искаше да даде
на вярващите и търсещи го хора, беше пример за това
как да живеят. Кой друг може да те научи да ловиш
риба, освен рибаря? Кой друг може да те научи
обработваш дърво освен дърводелеца? Кой друг може
да те научи да боравиш в електричество освен онзи,
който произвежда електричеството? Кой друг може да
ни научи да живеем живота си, освен Онзи Който е
Извора на живота.
Исус каза нещо което е много важно и трябва да се
помни:
(СЛ 2) Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и
истината, и животът; никой не идва при Отца,
освен чрез Мене.
ИЗЛОЖЕНИЕВ дванадесета глава на своето Евангелие Марк
представя Исус, като Един Който е загрижен да научи
хората как да живеят правилно живота си в един
неправеден свят. Как да оцелееш във една враждебна
среда.
(СЛ 3) Пр. Вероятно сте гледали известния рейнджър
Беър Грилс и неговите предавания „Бягство от ада“.
Грилс в тези епизоди бяга от места които са
враждебни и негостоприемни за обикновения човек.
Той скача в ледени води, показва как да оцеляваш при
непоносими горещини или студове, как да намираш
храна и вода, там където те не се намират лесно? Как
да се ориентираш в пустош и как да издържиш на
крайно изтощение?
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Беър Грилс подсказва на хората, как чрез
изобретателност, постоянство и находчивост можеш
да се справиш в иначе убийствени условия. Той учи
зрителите, че независимо от обстоятелствата, найважното за човека е да запази спокойствие и
концентрация, за да оцелее.
Е какво да кажем за иначе „нормалния“ живот на
нашето човешко ежедневие? Можем ли да го наречем
наистина „нормален“ или ….
Исус подканва хората да внимават с живота. Той
не е толкова гостоприемен, колкото изглежда на пръв
поглед. Исус иска да покаже на всеки човек, как е
безопасно да живееш, как да живееш, така че да си
готов, когато злото стане непреодолимо, да можем да
го избегнем.
(СЛ 4) Спомням си и един друг герой от екрана:
Безстрашния Стив Ъруин- известен като „Ловецът
на крокодили“, който в едната ръка държи невръстния
си син, а с другата дразни огромен крокодил. Този
смелчага, не умря от крокодилски челюсти, а от рибаскат пробола с шипа си бели му дробове.
Защо ви го казвам? Защото и най-смелите, и найопитните и най-знаещите, достигат края на живота си
поради една причина: Нямат предпазно средство
срещу последния враг на човешкия живот-греха водещ
до смърт.
Исус каза, показа и демонстрира как човека може
да се справи и с този свой враг. И ако чрез списък от
правила които Грилс и Ъруин мога да ни научат, ние
бихме могли да запазим живота си при екстремни
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условия или от страшни
животни, то Вечния живот
не може да се запази чрез списък от правила.
Най страшното за човека, не е неговата физическа
смърт, а вечната смърт. Вечната смърт не е
нихилиране(изчезване), това не е вечен сън, това е
съществуване в състояние на вечна смърт. Нека
видим онова което Марк ни предлага в 12 глава на
своето Евангелие. Християнина, не е човек без
правила, морал и етика, но вечен живот чрез
изпълняване на списък от правила. Той се получава
даром, чрез вяра в Христос, а изпълняването на
правилата са само демонстрация на реалността на
вярата ни:
(СЛ 5) Днес Словото ще ни отговори на
въпроса: Как да живея живот на правда, в
този враждебен свят?
(СЛ 6)А) Живей за Благовестието- 12:1-12
Главата започва с една притча на Исус. Притчата е
разказ, в който можеш да видиш себе си, да се
идентифицираш с някой от героите:
Maрк 12:1 И почна да им говори с притчи: Един човек
насади лозе, огради го с плет, изкопа лин, и съгради
кула, и даде го под наем на земеделците, и отиде в
чужбина. 12:2 И във времето на плода изпрати един
слуга до земеделците да прибере от тях плода на
лозето. 12:3 А те го хванаха, биха го, и го отпратиха
празен. 12:4 Пак изпрати до тях друг слуга; и нему
счупиха главата, и безсрамно го оскърбиха. 12:5
Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които
едни биха, а други убиха.

(СЛ 7)12:6 Още един
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имаше той, един възлюбен
син; него изпрати последен до тях, като думаше, Ще
почетат сина ми. 12:7 А тия земеделци рекоха помежду
си: Тоя е наследникът; елате да го убием, и
наследството ще бъде наше. 12:8 И тъй, хванаха го и го
убиха, хвърлиха го вън от лозето. 12:9 Какво, прочее,
ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби
тия земеделци, а лозето ще даде на други. 12:10 Не сте
ли прочели нито това писание: - "Камъкът, който
отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, 12:11
от Господа е това, и чудно е в нашите очи?" 12:12 И
първенците искаха да Го хванат (но се побояха от
народа), понеже разбраха, че за тях изрече тая притча.
И оставиха Го и си отидоха.

Текста завършва с това, че религиозните водачи,
разпознаха себе си в наглите земеделци и поради тази
причина искаха да хванат Исус.
Ако ние не сме като тези религиозни фанатици,
тогава какво трябва да разберем от тази притча? Тя ни
показва, че ние не трябва да пренебрегваме
отхвърляме или с поведението си (дори образно
казано)да убиваме Божия Син-Христос. Нашия живот
ни е дар от Бога. Бог очаква ние да произвеждаме
плод за Негова слава. Как? Първо, като повярваме в
Исус Месията! Не можеш да даваш плод, ако не
вярваш в Исус:
(СЛ 8)Йоан 15:5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва
в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от
Мене, не можете да сторите нищо.

Виждате ли. Господаря не се ядоса, че
земеделците не дават МНОГО плод, нито че плода не
е с отлично качество. Той се разгневи, че те се
отнасяха с пренебрежение, жестоко и арогантно
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спрямо пратениците на
Господаря. Кои са
пратениците на Бог днес?
-Благовестието за Исус
-Святия Дух
Днес ние можем или да приемем с вяра вестта, че
Исус беше пратен от Отец, за да изработи Спасение
за всичките човеци, чрез смъртта и възкресението си.
Ако аз повярвам от сърце на тази вест, аз се спасявам:
(СЛ 9) Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света,
че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един,
който вярва в Него, но да има вечен живот: 3:17
Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но
за да бъде светът спасен чрез Него. 3:18 Който вярва в
Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото
не повярвал в името на Единородния Божий Син.

Кратко и ясно!
Който вярва не е осъден и има вечен живот! Който
не вярва, е вече осъден!
Живей чрез вяра! Вярата в истината за Исус
Христос е вяра в Благовестието! Тази вяра ни
осигурява Вечност на живот с Бога. Отхвърлянето на
това Благовестие, ще те лиши от Божията любов и ще
ти навлече Божия гняв. Какво означава това? Сега
някой може да ме осъди за това че не съм позитивен,
но Божия гняв означава Бог да те лиши от
присъствието си за Вечността. Опитай се да си
представиш Вечност без любов, без добро, без
правда, справедливост, ред, мир, радост, спокойствие,
удоволствие, и т.н. Аз наричам това Вечна Смърт! Ако
ти му намериш по-добро име …?!? Както и да го
наречеш, не ти го препоръчвам. Колко по-лесно и по-
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изгодно, по-разумно би
било да приемем и
повярваме тази истина, отколкото да рискуваме
безвъзвратно толкова много. И така:
(СЛ 10)Въпрос: Как да живея живот на правда, в
този враждебен свят?
Отговор: Постави си ЦЕЛ в живота:
Благовестието на Исус Христос-Божия Син!
(СЛ 11)Б) Живей по Божията Етика- 12:13-17
Продължаваме да четем 12 глава на Ев. От Марк!
Виждаме как враговете на Исус се активизират да Го
впримчат, за да предизвикат смъртта Му:
Maрк 12:13 Тогава пращат при Него някои от
фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето
Му. 12:14 И те, като дойдоха, казаха Му: Учителю,
знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото
не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път
според истината. Право ли е да даваме данък на Кесаря,
или не? 12:15 Да даваме ли, или да не даваме?

(СЛ 12)А Той, като разбра лицемерието им, рече им:
Защо Ме изпитвате? Донесете ми един пеняз да го
видя. 12:16 И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е
тоя образ и надпис? А те му рекоха: Кесарев. 12:17
Исус им рече: Отдавайте Кесаревото на Кесаря, и
Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.

Виждаме, че Исус отговори мъдро на въпроса на
тези които Го подвеждаха, но не само това. Исус
отново даде урок на всички … и на нас.
На държавата или на Бога да служим? Това беше
въпроса зададен по друг начин. Исус отговори:
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Държавата се интересува от материалното, Бог от
духовното.
Държавата управлява с мъдри управници и със
справедливи данъци.
Бог управлява със Словото Си и с нашата
верност.
Всеки човек има отговорности към държавата и
към Бога.
Кои са нашите отговорности към държавата? Ето
някои от тях:
1) Плащай си данъците- казано е в Библията
2) Подчинявай се на законите- това е за да
покажем респект към реда и дисциплината. Тук
някой ще попита: Ами ако човешките закони не
са според Божията правда? Тогава можете да
ползвате отговора на ап.Петър от Деяния 5:29
(СЛ 13)Деяния 5:29 А Петър и апостолите в отговор
рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на
човеците.
3) Почитай властта. Аз зная че в нашите църкви
хората са много политически ориентираниедни в ляво, други в дясно. Словото е доста
лаконично:
(СЛ 14)Римляни 13:7 Отдавайте на всички
дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто
мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит,
почитта.
Вярващите трябва да са внимателни да не хулят
властта. Хуленето е говорене на неверни неща с цел
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оклеветяване/очерняне.
Ако не искаш да почиташ властта, тогава поне се
въздържай от да говориш неща за които не си сигурен.
Нека ви насоча вниманието върху факта, че първите
Християни, изпитаха гнева на владетели, като Нерон и
други. Никъде в Словото не срещаме те да говорят
против някой от управниците. Исус също се
въздържаше да говори против управниците. Бъди
благодарен, че няма война и дори да е трудно, живеем
в мир. Павел и Петър също, въпреки че имаха
достатъчно причини поради честите си арести, не
хулеха властта. Вместо оплакване Петър казва:
(СЛ 15)1Петрово 2:13 Покорявайте се заради
Господа на всяка човешка власт, било на царя, като
върховен владетел,2:14 било на управителите, като

пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала
на добротворците.
Това го казва човекът , който преди да бъде убит,
(според преданието) е помолил да го разпънат на
кръста , но с главата надолу, защото не се счита
достоен да умре със същата смърт с която е бил
разпънат неговия Господ.
4) Бъди винаги пример за добро и правда в
обществото.
(СЛ 16)1Петрово 2:15 Защото това е Божията воля,
като правите добро, да затуляте устата на
невежите и глупави човеци;

5) Моли се. Това бих казал, е най-добрата
Християнска реакция спрямо всяка ( и добра и
лоша) власт

(СЛ 17)1Tимотей 2:1 И
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тъй, увещавам, преди
всичко, да отправяте молби, молитви, прошения,
благодарения на всички човеци,2:2 за царе и за всички,
които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен
живот в пълно благочестие и сериозност.2:3 Това е добро

и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
Това са част от нещата които Християнина има
като дълг към държавата.
Какви ли са задълженията ни спрямо Бога
тогава? Ето част от списъка:
1) Обичай Бога
2) Подчинявай се на Бога
3) Поставяй/почитай Бог на първо място
винаги
(СЛ 18) Въпрос: Как да живея живот на правда в
този враждебен свят?
Отговор: Спазвай етиката на Царството. Почит на
Бога и респект към държавата.
(СЛ 19) В) Живей като се подготвяш за
Вечността- 12:18-27
Пр. Един Християнин мислел много как да
предизвика хората в града си да мислят за Бога. В
един момент получил просветление и поръчал
множество плакати на които имало написана само
една дума: ВЕЧНОСТ! Той закачил от тези плакати по
мостове и кръстовища за една нощ и градът осъмнал с
тази дума.
Следващия текст ни разказва, как поредните

12

врагове на Исус са се
изпитват.

наредили за да Го

(СЛ 20)

Maрк 12:18 След това дохождат при Него садукеи, които
казват, че няма възкресение; и питат Го, казвайки: 12:19
Учителю, Мойсей ни написа, че ако някому умре брат и остави
жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне
потомък на брата си. 12:20 Прочее, имаше седем братя; и първият
взе жена; и когато умря не остави потомък. 12:21 Взе я и вторият,
умря, и не остави потомък; също и третият. 12:22 И седмината не
оставиха потомство. А подир всички умря и жената. 12:23 Във
възкресението, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я
имаха за жена.

(СЛ 21)

Maрк 12:24 Исус им рече: Не затова ли се заблуждавате,
понеже не знаете писанията, нито Божията сила? 12:25 Защото
когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват,
но са като ангели на небесата. 12:26 А за мъртвите, че биват
възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсея, на мястото, при
къпината, как Бог му говорй, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог
Исааков, и Бог Яковов"? 12:27 Той не е Бог на мъртвите, а на
живите. Вие много се заблуждавате.

Садукеите са били религиозната аристокрация на
времето. Те са приемали закона на Мойсей като набор
от чисто религиозни правила, полезни само за този
живот. Те не са вярвали в живот след смъртта и
затова иронично задават въпрос на Исус свързан с
Вечността.
Исус им отговоря, като им показва, че не познават
истината за Писанията и истината за Божия план. Той
им казва, че Бог не планира да възстанови живота,
такъв какъвто е бил на земята, а Вечността е нов вид
живот за онези които вярват, в Бога на живите. С това
Исус казва и на нас, че да отхвърляме
съществуването на Вечността е неразумно,
безотговорно и опасно.
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живея живот на правда,
(СЛ 22) Въпрос: Как да
в този враждебен свят?
Отговор: Като вярваш, мислиш и се подготвяш за
Вечността.
(СЛ 23) Г) Живей в Искрена любов към Бога
и хората- 12:28-37
В следващия текст, поредния религиозен умник се
е подготвил с труден въпрос:
Maрк 12:28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се
препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед
е първа от всички? 12:29 Исус отговори: Първата е: "Слушай,
Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; 12:30 и да възлюбиш
Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия
си ум и с всичката си сила". 12:31 А ето втората [подобна на нея]
заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед
по-голяма от тия няма.

(СЛ 24)

Maрк 12:32 И книжникът Му рече: Превъзходно,
Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
12:33 и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с
всичката си сила, и да люби ближния си като себе си, това е много
повече от всичките всеизгаряния и жертви. 12:34 Исус, като видя,
че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. ...

Исус цитира Второзаконие и Левит и издигна
любовта на пиедестал. Любов към Бога и към човека.
Тази идея е доразвита от Йоан по-късно в неговото
Първо послание и от Павел в Първото му послание
към Коринтяните 13 глава.
(СЛ 25) Интересен е коментара на Исус спрямо този
Книжник: „ Не си далеч от Божието царство!“
За някои може това да са думи на насърчение! За
други може да са думи на осъждение.
Библията изглежда дълга за четене и сложна за
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разбиране, но ако искаме Бог да ни учи чрез нея,
Той ще ни помогне да разберем, че искрената любов
води човека към Божието царство. Наблягам на
„ИСКРЕНА“, защото в следващия текст вече звучи като
предупреждение.
(СЛ 26) Въпрос: Как да живея живот на правда в
този враждебен свят?
Отговор: Обичай Бога и хората!
(СЛ 27) Д) Живей без да лъжеш- 12:38-40
А ето го и следващия кратък текст:
Maрк 12:38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците,
които обичат да ходят пременени, и да приемат поздравите по
пазарите, 12:39 и първите столове по синагогите, и първите места
при угощенията; 12:40 тия, които изпояждат домовете на
вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тия ще
приемат по-голямо осъждение.

Внимавайте да не би любовта ви вместо „искрена“
да бъде „показна“. Ако се мъчите да показвате любов,
за да залъжете хората, тогава си губите времето. Ако
тайно си ограбил един, а към друг демонстративно
показваш любов, това не е любов, а претенция. Мене
можеш да излъжеш, Бог-не. Само помни, че когато
застанем пред Бога, не аз ще ходатайствам за теб, а
Исус. Той познава и делата ни, но по-важно е че
познава сърцето и мислите ни. И ако Той вместо да ни
защити, каже: Георги много добре играеше ролята на
Християнин, но не показа любов към онези вдовица,
която искаше помощ от него, а той я отпрати с груби
думи, затова Аз не искам да се ангажирам да поема
неговото осъждение!
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живея живот на правда
(СЛ 28) Въпрос: Как да
в този враждебен свят?
Отговор: Живей без да лъжеш Бога и хората.
(СЛ 29) Е) Живей и Жертвай- 12:41-44
Maрк 12:41 И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как
народът пускаше пари в съкровищницата; и мнозина богаташи
пускаха много. 12:42 А една бедна вдовица дойде и пусна две
лепти, сиреч, един кодрант. 12:43 И повика учениците Си и каза
им: Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от
всичките, които пускат в съкровищницата; 12:44 защото те всички
пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко що
имаше, целия си имот.

Българите не обичат тази тема, но Исус не я
пренебрегваше и с основание.
Главата завършва с историята на вдовицата пускаща
нищожни пари в съкровищницата на храма. В нея Исус
демонстрира една истина:
Не порцията, а пропорцията е важна за Бога. Не ме
разбирайте грешно. И друг път съм говорил за
материалните блага и съм казвал, че благодарността
ни към Бога е мерило за верността ни към Бога. Бог
иска да е на първо място-това го казахме. Но Бог
вижда до колко Го поставяме на първо място, според
пропорцията, която отделяме и даваме за Неговото
дело.
Нека да поясня, че има пастири, които като
говорят за дарения, имат личен интерес. Има други
пастири, които когато говорят за дарения, защитават
интереса на тези на които говорят:
Пр. Преди време говорих за даване за Бога и
стана въпрос, че десятъка от Стария Завет, че не е
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премахнат от Исус.
Имаше един човек
повярвал от скоро човек в църквата. Слушайки за
даването за Господа, той решил да пробва това което
слуша. Отделил от печалбата си и дал десетата част в
Църква. След няколко дни, ми се обажда и казва: не
мога да повярвам! Онова което дадох за Бога, Той
през същия месец ми го върна многократно. Уникално
е, защото до сега никога не съм имал оборот както
през този месец. Появиха се от някъде едни клиенти,
които купиха толкова, че ми възстановиха жертваното
за Бога, така както никога друг път.
Ето затова казвам, че има пастири, които когато
ни насърчават да даваме за Господа, те знаят, че Бог
реагира на нашата щедрост и жертва, с Божествена
щедрост. Бог знае как да насърчава нашата готовност
да жертваме за Него.
(СЛ 30) Някой е казал и това е вярно: Никога не
можем да наддадем Бога!!!
Майка Тереза е казала: Ако това което даваш за
Бога, е онова което не ти трябва, това не е даване!
Казано с други думи и по български, това звучи
така: Туй що мен не може, на тебе Боже!
Питър Маршал: Дарявай според приходите си, за
да не би Бог да определи приходите ти според
даряването ти.
Даването за Бога е въпрос на правилно бизнес
мислене и допускане на Бога в нашата икономика.
(СЛ 31)
Въпрос: Как да живея живот на правда в този
враждебен свят?
Отговор: Покани Бог за Финансов Съветник!
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕИ така живеем в свят, който Бог е направил за да
бъде рай, но греха го е превърнал в пустинявраждебна и опасна за човека. Вапцаров правилно
казва в стих. си“ ВЯРА“:
„С живота сме в разпра,
Но ти не разбирай
Че мразя живота
Напротив, напротив,
Дори да умирам
Живота със грубите
Лапи челични
Аз пак ще обичам!
Аз пак ще обичам!“
Ние вярващите, Християните силно усещаме тази
„разпра с живота“, но това не ни кара да го мразим.
Не, ние носим всеки своя специфичен хомоттърпеливо и с надежда. Учим се да живеем не по
законите на пустинята, а като търсим начини да
превърнем пустинята около нас в оазис. Вярваме,
че когато оазисите станат достатъчно, обществото
да ги види, тогава то ще бъде повлияно от нашия
пример и ще работи за правдата. Това вече се е
случвало в историята, надяваме се че може пак да
се случи. Някой обаче трябва да даде примера.
Как тогава да живеем, въпреки че светът е толкова
враждебен към нас?
1) Постави си за ЦЕЛ: Благовестието на Исус
Христос- Божия Син.
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2) Изгради си
Етика/Морал на
ЧЕСНОСТ/ИСКРЕНОСТ!
3) Живей с надеждата за Вечността и се
подготвяй за нея!
4) Изгради си стандарт: Да обичам, колкото и да
е трудно. Любовта ще те предпазва от много
грешки.
5) Помни: Бог вижда и мрази лъжата.
6) Направи Бог твой финансов Съветник

