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1. УВОД- 

В тези недели на Рождествено очакване- 

Адвенти, ви предизвиквам да мислим върху 
въпроси свързани с Рождество. Хубаво е в 
този сезон да тренираме ума си, чрез 
задаване на въпроси: 

Защо? Защо? Защо? 
Миналата неделя се запитахме: 
Защо аз празнувам Рождество? 
Тази неделя ще си зададем друг един 

въпрос!  
Ще започна с историята която разказах на 

концерта в нашата църква  миналата 
неделя(можете да го гледате по YouTube). 
Моля за извинение от всички които бяха на 
концерта и ще я чуят за втори път: 
(СЛ 2) Пр. Ани  е на 16 год. когато лекарите и 
дават тежката диагноза: левкимия. След 
определени процедури, трябва да бъде 
намерен подходящ донор за костен мозък. 
Майката и бащата и брата не са подходящи, а  
друг донор няма. Тогава лекарите предлагат 
на родителите(които са вече над 40 и 
двамата) да експериментират и родят още 
едно дете с надеждата то да е подходящ 
донор. Така се ражда Мария. Тя наистина 
има подходящия за Ани материал. Когато е 
на 14 месеца,  лекарите взимат от нея костен 

мозък и присаждат на Ани. Сега и двете са 
живи и здрави. Ани прегръща до болка 
малката си сестричка и често повтаря: 

Тя се роди за да живея аз! 
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Родена с цел и мисия на този свят. Родена 
за да живее нейната сестра.  

В световен мащаб, ние Християните днес 
без съмнение заявяваме, че Христос се 

роди, за да може ние да имаме живот.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес с помощта на Божието Слово искам да 
мислим по следващия въпрос на Рождество: 

(СЛ 3) Защо се роди Исус? 

Много отговори са давани на този въпрос: 
-едни казват, че е дошъл за да основе нова 

религия 
-други, че е дошъл да оправи изкривената 

религия на евреите 
-други казват, че Исус е дошъл с цел да 

покаже пример за съвършения човек 
Ти ще ми кажеш: ами, пасторе, нали вече 

отговори на този въпрос, чрез примера за Ани и 
Мария. 

Да, илюстрацията с двете сестри е мини- 
пример, за онова което Исус прави, но мащаба 
на Неговата мисия е огромен и включва цялото 
човечество.Освен това Библията ни дава да 
погледнем към палитрата от чудесни дарове 
които Бог дава на нас хората, чрез изпращането 
на Своя Син на земята. Нямаме време да я 
разглеждаме във всичките и цветове, но с 
помощта на четиримата Евангелисти, искам да 
помислим върху четири причини поради които 
Исус се роди, така както ни ги откриват Матей, 
Марко, Лука и Йоан. Всеки от тях разглежда 
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Рождество по свой си начин, но всеки от тях 
иска да даде отговор на въпроса:  

 Защо се роди Исус? 

(СЛ 4) 1) Да бъде откуп-  

Ако попитате Евангелист Матей, 

защо Исус се роди, той ще ви 

отговори: 
Maтей 20:28  също както и Човешкият Син не дойде да 

Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за 
мнозина.  

Да, Той се роди за да стане откуп! 

Какво означава това? Какъв откуп? Кои са 
мнозината? 

Павел казва: 
(СЛ 5) Гал. 4:4  а когато се изпълни времето, Бог изпрати 
Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,  4:5  за 
да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим 
осиновението. 

Има много филми и истински случаи когато 
престъпници отвличат жена или дете. 
Предполага се, че родителя или мъжа на 
жената има много пари. Престъпниците искат 
да вземат парите му и искат откуп, за да върнат 
отвлечения. Ако отвлечения е жертва, той/тя 
иска да се върне у дома. Ако не иска да се 
върне у дома, дори и да бъде платен откупа, 
отвлечения може да откаже да се върне, и 
тогава откупа не върши работа.  
Човека е Божие творение. Той е собственост на 
Бога, но според историята в едемската градина, 
ние знаем, че Сатана с лъжа отвлече човешката 
душа и я постави под осъждението на граха. 
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Огледай се и виж. Може дори в момента ти да 
си роб на Сатана, чрез греха който владее 
душата ти и ти действаш воден от желания за 
грях.  
(СЛ 6) Пр. Има един филм(Мъж под прицел) за 
семейство на богат американец, който наема 
бодигард за малкото си момиченце, защото 
работят в Мексико, а там отвличанията са често 
явление. Бодигарда (Денсел Уошингтън) е 
опитен, но веднъж чакайки детето да свърши 
урока му по пиано, престъпниците изработват 
схема и с корумпирани полицаи успяват да 
отвлекат детето. Бодигарда е специалист и 
започва самостоятелно издирване. Накрая той 
така притиска престъпниците, че те са 
принудени да върнат детето, но те искат откуп- 
живота на бодигарда в замяна на живота на 

детето. Така и става. 
В нашия случай имаме една по различна 

история. Сатана държи хората в своя затвор и 
Бог трябваше за да ни осигури свобода , да 
даде живота на Своя Син, като откуп за нас. И 
докато Денсел Уошнгтън беше жесток към 
съучастниците в отвличането, Бог позволи 
жестокостта на Сатана да се излее върху Исус –
Неговия Син, за да бъде Исус откупа за нас. 
Неговия живот за нашия. Този откуп не 
освободи всички хора, но стана причина 
вратите на затвора в който сме били затворени, 
да бъдат отключени и всеки който иска да може 
да излезе. Това е все едно затворниците са 
събрани в една зала и там им се създават 
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различни забавления. С тях директора на 
затвора иска да ги разсее и те да не виждат, че 
са затворени и да не мислят за излизане. В 
същото време през стените се чува призив към 
тях да помислят и да излязат, защото вратите 
са отключени чрез откупа на Исус. Който 
повярва на този призив отива, проверява и 
може сам да се убеди, че вратите на затвора 
наистина са отключени и като излезне да е 
свободен. Който не повярва, остава в затвора 
докрай.И понеже не всички реагират на този 
призив, затова и не всички се спасяват. Откупа 
е достатъчен за всички, но не се ползва от 
всички. 

 

(СЛ 7) 2) Да прощава грехове-  

Според Евангелист Марко за да … 

Марк.2:10  Но за да познаете, че Човешкият 
Син има власт на земята да прощава грехове, 

Защо се роди Исус?  
Раждането на Исус е т.н. „въплъщение“. Това 

означава, че Бог влиза в човешко тяло, за да 
живее, между хората. Защо? Това сме го 
казвали вече, но ще повторим: за да съчувства 
на хората и да разбира тяхната немощ и 
глупост: 
(СЛ 8) Евр. 4:14  И тъй, като имаме велик Първосвещеник 

Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите 
небеса, нека държим това, което сме изповядали.  4:15  
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може 
да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, 
Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.  

И какво от това, ще питаш ти? 
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Ами когато Бог знае как ние хората сме 
обиколени от тъмнина за духовните неща, как 
сме ограничени за да не видим Божието 
величие и красота, като сме заслепени за да не 
разбираме безсмислието на мимолетното 
материално. Когато имаме Бог, който разбира 
нашето състояние, Той ни съчувства и като ни 
показва милост, ни спасява, а като ни дава 
благодат, Той ни помага да вървим и 
израстваме в пътя на святостта. 

Да ти бъдат простени греховете. Това е 
единствено по Божия милост. Когато аз 
повярвам, аз тогава  излизам през отключената 
врата на затвора на греха и вината. Там при 
вратата на затвора, аз имам нужда да бъда 
обновен. Не мога да изляза от мръсния затвор и 
да живея като царски син-принц, оцапан и 

мръсен. Нали? Аз не мога сам себе си да 
очистя от белезите и петната на греха. Затова 
сам Бог се заема с това. Той изработва план в 
който неговия справедлив гняв против греха в 
нас и Неговата голяма любов към нас, се 
неутрализират в жертвата на Исус, така че 
който вярва, може безвъзмездно да се ползва 
от Божията любов и да избегне гневът Му. 
Който вярва не е осъден, а който не вярва е 
вече осъден-казва Евангелист Йоан. 

Прошката е трудно нещо. Дотолкова трудно, 
че има хора, които цял живот не могат да 
простят. Бог обаче иска да ни научи чрез своя 
пример да прощаваме. Непростителността 
може да създаде голяма пропаст между теб и 
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Бог. Ако обаче искаш да простиш, тогава 
Неговата прошка ще ти бъде от голяма полза, 
за да можеш и ти да простиш. Тогава ще си 
свободен и щастлив.   

Исус се роди за да получим прошка за 
греховете ни, каквито и да са и колкото и да са! 

 
Защо дойде Исус? 

(СЛ 9) 3) Да спаси погиналите-  

Според Евангелист Лука  

Луkа 19:10  Понеже Човешкият Син дойде 
да потърси и да спаси погиналото. 

(СЛ 10) Пр. И аз съм се губил като дете, но най-
много съм бил впечатлен от погледа на дете, 
което е осъзнало, че се е изгубило. В този 
поглед има неописуем ужас и нищо не е в 
състояние да го успокои. Единствения образ, 
който би спрял сълзите и успокоил погледа на 
такова дете е образа на мама или тате.  
(СЛ 11)Но бил съм и свидетел и на различна от 
тази картина. Когато майка е изгубила детето 
си. Тогава тя вика и плаче и нищо не може да я 
утеши или отклони вниманието и освен лицето 
на нейното дете.  

Бог изпрати Сина Си с цел да потърси и 
спаси погиналото. Ние сме грешни и дотолкова 
сме залисани в земни и временни занимания, че 
никога не бихме се сетили да търсим Бога и 
свободата от греха.  
(СЛ 12)Римл. 3:11  Няма никой разумен, Няма кой да търси 

Бога.  
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Това се вижда и днес ясно в живота на много 
хора около нас. Ние, сме като онова дете, което 
толкова е улисано в играчките си и в 
забавленията, че не чува тревожния и 
разплакан глас на търсещия го родител. Ако то 
разпознае гласа на родителя си, може и да 
откликне.  

Исус дойде да потърси, да издигне глас и да 
извика, та дано улисания/ангажиран човек да 
чуе тревожния Му глас и да се отзове. Исус и до 
днес продължава да вика във всяка нация и 
всеки народ под слънцето:  
СЛ 13)Maтей 11:28  Дойдете при Мене всички, които се 

трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.  

 И Той казва още: 
Maтей 7:24  И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги 

изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е 
построил къщата си на канара;  

Ти чуваш ли този глас!? Ако не го чуваш, това 
означава, че Сатана те е залисал с 
безсмислени и временни неща, за да запази 
безценната ти и безсмъртна душа заробена. 
Ако ти обаче, чуваш Божия глас и чувстваш, че 
трябва да направиш нещо, тогава не се бави. 
Изпуснеш ли момента, дявола може да не ти 
даде втори шанс. 

 
Защо се роди Исус?  

(СЛ 14)  4) Да спаси света-  

Според Евангелист Йоан 
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Йоан 3:17  Понеже Бог не е пратил Сина на 
света да съди света, но за да бъде светът 
спасен чрез Него. 

В една от своите книги известния 
американски автор Макс Лукадо пише: 

„Ако най-много се нуждаехме от информация, 
Бог би ни пратил учител! 

Ако най-много се нуждаехме от техонологии, 
Бог би ни пратил учен! 

Ако най-много се нуждаехме от пари,  
Бог би ни пратил икономист! 
Но след като най-много се нуждаем от 

прошка, Бог ни прати Спасител! 
Исус е Спасителя на света! Как ти звучи 

това?  
Глупаво? 
Безсмислено ? 

или 
Сложно? 
Нелогично? 
Няма нищо глупаво или сложно. Истината е, 

че винаги когато ние хората  се мъчим да 
изградим живота, обществото, морала и 
правдата  без да бъдем водени от Божията 
мъдрост, ние сме се проваляли с трясък. 
Комунизма го демонстрира. Сега демокрацията 
ще го потвърждава. Без Спасетил, ние сме 
способни дори да се самоунищожим. 

Вярно е , че Църквата исторически също е 
допускала груби грешки, но когато си е вършела 
работата на благовестител на Словото Божие, 
без да се замесва в политическа и държавна 
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работа. Когато е била само катализатор, който 
да запазва атмосферата на човешките 
взаимоотношения от перверзиите на човешкия 
ум, тя е успявала. Въпреки, че често е била 
неудобна, като борец за правдата, тя е 
успявала.  

Човека не може да се изтегли от блатото на 
егоизма, гордостта  и алчността сам. Затова 
има нужда от Спасител. 

Спасителя дошъл от Бога за нас, ни показва 
пример за праведен живот. Той и днес избавя 
света от хаоса на злото и злобата. Той ни казва 
какви трябва да бъдем. Той ни демонстрира 
Божията любов към нас. Той ни дава 
принципите на добър социален и личен живот. 
Той ни дава Божия Дух, който да ни променя и 
помага, ако желаем да живеем правилно живота 

си. 
И друг път съм го казвал: Без вярата в Исус 

светът днес нямаше да има нито икономика, 
нито социално дело, нито право, нито 
здравеопазване, нито човечност, нито 
демокрация. Ако не ми вярвате, поровете се в 
историята и ще откриете, че началото на 
повечето от тези доминиращи обществото ни 
отрасли са резултат на правилно мислене и 
действия водени от вяра в Бога и Библейски 
принципи.  

Исус се роди за да спаси света от хаоса на 
егоизма, алчността и гордостта.  И колкото 
повече изтласкваме Исус от отраслите на 
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живота, толкова повече ще се връща хаоса и 
анархията в обществото ни!  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Защо се роди Исус? 

-За да плати за моята свобода 

-За да прости греховете ми 

-За да Спаси Погиналите 

-За да Спаси Света 

 

 

 

 

 


