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1. УВОД- 

След като в продължение на три 
недели, ние имахме възможност да 
получим, с помощта на ангелската  
песен изпята на овчарите, откровението 
за дълбочината и смисъла на идващия 
Исус. Какво трябваше да разберем от 
тези неделни размисли: 
(СЛ.2) 
1) Ние видяхме, че в Исус плашещата 

Божия слава от Стария Завет, стана 
безопасна, приятелски настроена и 
изявяваща един Бог в който има 
любов и нежност. Огромната и чиста 
енергия на Божията Слава в Христа е 
укротена и използвана за да избавя 
души от погибел и вечно осъждение. 

(СЛ3) 
Пр. Знаете предполагам, какво е ЦЕРН. 
Разположен е на територията на Швейцария. 
Това е най-голямата в света лаборатория по 
ядрена физика. Там учени физици от целия 
свят разработват последните открития на 
физиката. Очаква се там да бъде открит 
източник на енергия многократно по-зареден 
с енергия от разпадащия се атом. Казват че 
един грам от това вещество, ще съдържа 
енергията на 4 атомни бомби. Чрез него 
военните ще могат да изработят 
предполагам много по-унищожителна бомба 
от атомната, а цивилните (ако има пари за 
тях) ще могат да построят електроцентрала 
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която да произвежда свръх-евтин ток за 
нуждите на Европейското домакинство.   
Така е и с Божията Слава- Сатана от една 
страна иска да я превърне в унищожителна 
енергия-бомба, а Исус от друга страна я 
използва за спасение на човешки души. 
(СЛ4) 

Другото което разгледахме в изминалите 
недели, беше Божият Мир. Бог сключва 
мир с всеки отделен човек. Той му дава 
право на избор. Да избере да приеме Бог 
или Сатана. Ако човека избере Бог, тогава 
чрез Христос, му се вменява правда и той 
става чист както е Христос и с това 
придобива достъп до Божията святост.  
Раждането на Исус донесе и предложи 
този мир от Бога за личността, за 
Църквата и за целия свят. 

(СЛ 5) 
Пр. Когато преди години, България е била 
монархия и се е родил престолонаследника 
Симеон 2 Търновски през 1937г, в страната 
са настъпили много промени: 4000 
затворници са били амнистирани, били 
опростени закъснели данъчни задължения, 
дори били повишени оценките на всички 
ученици с една оценка нагоре. Тогава за 
първи и последен път се появила оценка 7. 
Светът не отбелязва раждането на Симеон, 
но българите и особено Софиянци 
празнуват.Три дни пред двореца вървят 
тълпи от българи приветстващи царското 
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семейство. Казват, че ако в тълпата 
изтървеш нещо, няма начин да си го вземеш, 
защото тълпата била толкова гъста, че не 
можеш да спреш или да се наведеш. Вечерта 
събирали изтърваните предмети и ако някой 
си потърси изгубената вещ му я връщали.  

Така и раждането на Исус носи мир. 
Светът не отбелязва това раждане. Но  
Небето ликува.  Днес Светът празнува 
Рождество, но още мисли и се колебае 
какво точно празнува- идването на 
Спасителя или голямото харчене около 
празниците.   
(СЛ 6) 

Третото което разгледахме в тези недели , 
беше Божието Благоволение.  Да Божието 
благоволение към грешния човек. Ние 
видяхме, че Бог винаги е ненавиждал греха и 
винаги е имал благоволение към човека. Но 
амалгамата между грях и човек , не дава 
възможност на Всемогъщия да упражни 
благоволението си спрямо хората. 
Рождението на Исус отваря врата за 
Божието Благоволение към хората. То се 
предлага на всеки човек, безусловно. Стига 
да го желаеш от сърце. Стига да се покаеш за 
греховете си и се отречеш от тях в живота 
си. Божието благоволение се изразява в 
това, че Бог е готов да прости на всеки, 
всичко и винаги заради Исус.  
Исус казва: 
(СЛ 7) 
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Йоан 6:37  Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, 
и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;  

(СЛ 8) 
Божието благоволение чрез Исус пробива 
облаците на греха и достига до хората със 
спасителна светлина.  

Дали можем да разберем колко много ни 
дава Раждането на Исус Христос. Дали 
можем да осъзнаем, колко много ни се 
предлага в Неговото идване на земята. Аз 
искам да направя още една крачка в това 
което ни открива раждането на Исус. 

 
Ще прочетем един текст. Той се намира в 

Посланието към Филипяните глава 2 стихове 
от 5-8. Четири ключови стиха. Четири стиха 
които оформят цяла една основна доктрина. 
Нека ги прочетем (заедно): 
(СЛ 9) 
Фил. 2:5  Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа 

Исуса;  2:6  Който, както беше в Божия образ, пак не 
счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,  2:7  
но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга 
и стана подобен на човеците;  2:8  и, като се намери в 
човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Някои богослови твърдят, че тези стихове 
били част от Християнски химн пят от първата 
Църква. Не зная дали е вярно такова 
твърдение, но искам да обърнем внимание на 
текста, именно защото е поставен в Писанията, 
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а ние вярваме в тяхната боговдъхновеност. 
Няколко неща можем да разчетем в текста: 

(СЛ 10) 

А)Христос не е от Витлеем, а от 

Вечността! 

  2:6  Който, като беше в Божия образ, пак не счете, 
че трябва твърдо да държи равенството с Бога,   

Чухте ли добре!? Разбрахте ли точно!? Ние 
нямаме в Словото някъде да ни се казва, че 
човек е съществувал преди раждането си. Зная, 
че много от вас ще попитат за преживяването 
„дежа вю”(фр. Вече видяно), поради което много 
хора днес вярват в прераждането. Ние обаче не 
вярваме в прераждане. Не вярваме и в 
предродилно съществуване на душата. Ние 
вярваме, че тя идва в съществуване при нашето 
зачеване. Тогава в утробата на майката Бог 
извършва отново за пореден път творческия акт 
на създаването на живата душа, като вдъхва в 
тялото жизнено дихание: 

(СЛ 11) 
Битие 2:7  И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и 

вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана 
жива душа.  

От нашия текст обаче виждаме, че Исус се 
отличава от нормалния човек. Не физически, а 
душевно. Той не беше създаден в момента на 
зачатието. Той явно беше въведен(въплътен) в 
зародиша човешки. Словото ни дава да 
разберем, че Исус има своето небесно минало. 
Той е съществувал преди да се роди от Мария. 
Той декларира за Себе Си следното:  

(СЛ 12) 
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Йоан 8:58  Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди 
да се е родил Авраам, Аз съм.  8:59  Тогава взеха 
камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от 
храма, 

Чухте ли, Исус е бил преди Ветлеем и 
преди Авраам! Да , можем да добавим, че е бил 
и преди Адам и преди Вселената . Бил е в 
същността на Бог Отец. Той е бил със Отец и 
Духа още преди сътворението на световете. 
Съществувал е не безлично, а като личност и то 
каква!? 

Темата за Христовото предзачатъчно 
съществуване не е нова за Писанията. Тя не е 
доктрина приета от църковна традиция. Това е 
доктрина в която са вярвали първите апостоли. 
Това е откровение което те приемат чрез 
действието на Святия Дух: 

(СЛ 13) 
Йоан 1:1  В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и 

Словото бе Бог.  1:2  То в началото беше у Бога.  1:3  
Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало 
нищо от това, което е станало.  

И по-надолу: 
Йоан 1:14  И словото стана плът и пребиваваше между нас; 

и видяхме славата Му, слава като на Единородния от 
Отца, пълно с благодат и истина.  

За какво говорим? Та не познаваме ли 
Исус, от яслата? Малък и беззащитен? Толкова 
беззащитен, че майка Му и баща Му, трябваше 
да бягат в Египет, за да не Го застигне гневът 
на Ирод. Не познаваме ли Исус който се смути в 
духа си заради смъртта на Лазар и Който  
плачеше за Ерусалим? Не познаваме ли Исус 
молещ се в градината: Отче, ако е възможно, 
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нека Ме отмине тази чаша!? Не познаваме ли 
Исус, Който беше пребит от войниците? Не Го 
ли познаваме висящ на кръста и умиращ с вик? 
Какво ни казва Павел, какво ни казва Йоан, 
какво ни казва Исус?  

Те ни казват, че  
(СЛ 14) 
1) Преди да се роди Исус е носил всичките 

Божествени имена с които Всемогъщия се 
явяваше на Израил: 

Ел Елоах- могъщ и силен 
Елохим- Творец 
Ел Шадай- Всемогъщ 
Адонай- Господ 
Яхве- вечния, присъстващия 
Яхве ире- Промислящия 
Яхве рафа- Изцеляващ 
Яхве нисий- мое знаме 
Яхве цидкену- Наша правда 
Ел елион- възлизащия  
Ел Рой-  наш Пастир 
Яхве Саваот- Предвождащ 
Ел Олам- Вечния 
Ел Гибор- управляващия 
Исус е бил в горящата капина и на Синай. 

Той е същия около Когото Исая е видял да 
летят онези същества с шест крила-
серафимите от Исая 6:2.  

 
2) Преди да се роди Исус е носил всички 

Божествени атрибути: сила, власт, святост, 
справедливост,  истина, премъдрост, знание, 
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вечност, без начало и без край! Това е било 
Негово и продължава да бъде Негово, макар 
Той да се отказва от тези си атрибути за 33 
години.  

 
3) Преди да се роди Исус е бил когато са се 

записвали нашите дни преди да е имало дни и 
нощи- Пс.139:16- Той е бил там, когато са 
произнесени думите: „ Да бъде светлина…”- 
Битие 1:3 

Гледайки на Исус, ние нямаме право нито 
да Го минимизираме, нито да Го 
максимизираме! Ние нямаме право да мислим 
за Него, като за по-малък или по-незначителен 
или за най-големия и важния в небето. Стоейки 
пред яслата ние нямаме право да изпадаме в 
умиление поради вида на бебето. Не трябва да 
забравяме, че в това бебе, беше въплътен 
Всемогъщия! И както казва песента: 

Мария знаеше ли ти, че Твоят син…. 
(СЛ. 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=f-

GICFTPxxI 
 
За мен звучи светотатско/ богохулно, когато 

и Католици и Православни изработват статуи и 
рисуват статуи с Мадоната и Младенеца.  

 
(СЛ 16) 
Тя величествена, а Той малък и слаб. 

Някои Християни, не могат да се освободят от 
този миловиден и наскърбен образ на Исус. Те 

https://www.youtube.com/watch?v=f-GICFTPxxI
https://www.youtube.com/watch?v=f-GICFTPxxI
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Го искат такъв, те Го обичат такъв, те не биха 
Го заменили за нищо друго. Защо? Защото 
изпитваме още онзи Старозаветен страх на 
Евреите. Ние трябва да свикваме с мисълта и 
представата, че служим, не на слаб и 
безпомощен Спасител, Който се нуждае от 
нашата помощ и закрила. Ние няма да Го видим 
вече в това му състояние. Това което е пред нас 
и предстои да видим е величествена гледка. 
Гледка която не трябва да ни плаши, а да ни 
впечатлява и радва.  

Пр.Има една история, която съм споделял и 
преди. Тя твърди, че някъде имало един крал, 
който обичал да се дегизира, така, че никой да 
не го познава и излизал да се разхожда всред 
народа. Веднъж, той срещнал един бедняк, 
който обаче го впечатлил с мъдростта си. 
Краля, обичал да беседва с бедняка и така се 
завързала дружба между тях. Един ден краля 
решил, че е време да се разкрие. Когато той 
казал на приятеля си КОЙ Е, бедняка не се 
уплашил, не се притеснил, не се дори зарадвал. 
Напротив, някак се натъжил. Краля се 
заинтересовал от това какво мисли бедняка. 

„Сега, -казал краля- ти няма да си вече 
бедняк. Ще те възнаградя щедро!” 

„Не ми трябва наградата –казал бедняка- 
мъчно ми е, че вече няма да можем да седим и 
разговаряме, както преди!” 

Истината за Исус, е че Той не идва от 
Витлеем Юдейски, а от Вечността. Никога не 
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трябва да забравяме, че родения във Витлеем 
е държал равенство с Всемогъщия Създател.   

 Ние нямаме също право също да 
поставяме Исус над Отец или Духа. Исус е 
равностоящ. Нека не забравяме: „…държи 
равенството с Бога…” 

 
Ето от тук започваме да мислим за Исус. 

Така както мислеха за Него и (Матей, Марко, 
Лука) Йоан и Павел и самия Исус. Ето от къде 
започва разказа ни за Исус Христос. Когато 
разказваш на децата си или внуците си за Исус, 
родилия се във Витлеем, не забравяй, че тази 
история води началото си от Славата Божия. От 
Святостта Божия! От величието Божие. От 
непристъпната светлина и от мястото където 
Твореца на Всемира стои обиколен от 
шесткрилите серафими, викащи: „Свят, свят, 
свят Господ на Силите! Славата Му пълни 
цялата земя!” 

Ако започнем от яслата, тогава историята 
ни няма да е пълна. Тя няма да е цялата. Кой 
чете книга от средата. Кой разказва история от 
средата. Редно е, честно е, точно е, да се 
започне от начало,  а началото на Исус е че Той 
е равен с Вечния Бог Отец. 

(СЛ 17) 
Но историята продължава.  
Б) Христос не предпочете да задържи  

равенството с божеството. 
Тук трябва да съм внимателен какво 

казвам, защото тази фраза съдържа голям 
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богословски дебат, за който ще спомена утре. 
Словото и Писанията ни подсказват, на няколко 
места, как можеше да дойде Исус на земята. 
Той можеше да дойде, така както дойде на 
Синай. Така, че всички видяха идването Му, ако 
някой се доближеше по –близо щеше да умре. 
Гърмове, огън, трусове, 

(СЛ 18)  
Изход 19:18  А Синайската планина беше цяла в дим, защото 

Господ слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим 
от пещ, и цялата планина се тресеше силно.  19:19  И 
когато тръбният глас се усилваше Моисей говори, и Бог 
му отговори с глас.  

Или Исус поне можеше да дойде и така 
както се появи на планината на 
преображението:  

(СЛ 19) 
Maрк 9:3  Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, 

каквито никой белач на земята не може така да избели.  
9:4  И яви им се Илия с Мойсея, които се разговаряха с 
Исуса.  9:5  А Петър проговори, казвайки на Исуса: 
Учителю, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, 
за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия;  9:6  защото 
не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се 
плашат много.  9:7  И яви се облак и ги засени; и глас 
дойде из облака, който каза: Този е Моят възлюблен Син; 
Него слушайте.  

Ние можем да бъде сигурни, че Сина, не е 
спорил с Отец, как да дойде. Не е тропал с крак 
и да казва: Не искам във Витлеем, не искам в 
ясла. Аз съм Бог и заслужавам по-славно 
пристигане и приемане. Те не знаят, че 
изминавам този път заради тях! Хайде Отче, 
нека да не е толкова просто и незабележимо 
пристигане! 



 13 

Исус не целеше, някой от хората около 
Него- хората във Витлеем, Мария и Йосиф, 
овчарите, мъдреците, или кой да е друг, да 
разбере, че това бебе е самия Бог. Той не 
пожела дори само малък ореол да свети над 
главата Му като се роди.   

Не зная колко трудно или лесно Му е било 
да се раздели със славата и величието си и да 
се роди тук където е тъмнината, омразата, 
първенствуването  и т.н.  

Само да си помислим, Павел пише тези 
думи до църквата във Филипи. В тази църква 
имаше и гордост и липса на единство. Павел 
споменава две жени в църквата, които са били 
ревностни в служението, но тяхната разлика в 
характерите, не им е позволявала да се гледат 
в очите. Павел иска тези вярващи да видят Исус 
и Неговата жетва още от преди раждането си. 
Жертва, която не е малка и не е лесна. Павел 
иска тези хора да погледнат към въплъщението 
и с това да им каже: Как можете вие така да 
постъпвате? Погледнете към Исус и се смирете, 
както и Той се смири заради вас. Откажете се от 
благата си, от високоумието си, от постовете си 
и смирете се пред простотата с която идва 
Всемогъщия на земята. Опомнете се! 

Сигурен съм, че Словото казва и на нас да 
смирим себе си. Ние трябва винаги да сме 
смирени, но това трябва да звучи много силно в 
нашите умове в тези празнични дни, когато 
настроението ни е приповдигнато. Когато 
мислим за себе си, за своите си, когато „Аз”-ът 
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ни е вдигнат  и ние самодоволно се гледаме в 
огледалото. Погледни на Исус и виж къде беше 
Той и къде слезна? Какво имаше и какво 
остави?  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво разбираме ние от казаното до тук 
за Исус? 

Идването на Спасителя-Месията не беше 
просто едно раждане на момченце в едно 
Еврейско семейство. Това беше поредния 
израз на божественост. Бог който беше 
извора на чистотата и святостта. Бог който 
управляваше и контролираше Вселената със 
Словото си. Бог който управляваше 
небесните  войнства и сили, беше и Бог 
който можеше да съблече тези свои дрехи 
на слава и величие. Да остави скиптъра на 
господство над всичко и всички. Да затъмни 
блясъка и светлината които излъчва и да 
дойде гол и безпомощен, в един грешен и 
тъмен свят.  

Ние ще си отидем от това място, но нека 
не забравяме, че ние днес сме изключително 
близо до Божието присъствие. Ние днес сме 
седнали удобно на канапе в присъствието 
Божие, където серафимите никога не 
стъпват , а херувимите не изправят гръб, но 
са във вечен поклон пред Всевишния. Да, в 
това пресвято присъствие,(образно казано) 
ние седим със скръстени крака и с ръце в 
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джобовете и не се страхуваме , защото 
имаме Исус.  

Пр. Докато се подготвях за проповед, 
попаднах на един клип, в който проповедник 
говореше за ЦЕРН. Да онзи ЦЕРН за който ви 
споменах по-рано. Той говореше, че това 
място е един успех на Сатана, защото от там 
се очаква да бъде извлечена т.н. „тъмна” 
материя. Той говореше как в ЦЕРН учените 
постепенно започват от атеисти, се 
превръщат във служители на други богове. 
Как ставащото в колайдера е много близо до 
почитането на богинята Шива. Нейна статуя 
е подарена от Индийски учени на ЦЕРН. 
Всичко в този клип беше доста депресиращо 
да се гледа и слуша, защото говореше за 
отстъплението на света и големия риск под 
който ние човечеството поставя себе си, в 
опитите си да надникне в зоната на мрака и 
нематериалното. Всичко е твърде 
депресиращо, но за не се депресирах. Защо? 
Защото зная, че Исус стои над тези сили на 
мрак и тъмна енергия.  

Всяка година ни носи нови изненади. 
Динамиката на развитие вече надминава 
Динамиката на живота.  Ние сме назад и  
технологиите вървят стремглаво напред. 
Говори се за създаване на роботи с 
интелект. Говори се за връзка с извънземни. 
Несъмнено технологии и духовност ще се 
свържат. Без Бога, това ще е опасен брак. Но 
ние трябва да помним, че родения във 
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Витлеем, не е от Витлеем. Той идва от Отца 
на Силите и държи Божията слава и сила в 
… да, даже и ръцете Му да са бебешки ръце. 
Той е нашата надежда за бъдещето на 
човечеството и независимо в каква посока 
се движи науката и трансцеденталното, 
науката и духовното, Той-Исус  остава 
владеещия над всяка сила и власт. 

(СЛ 19)  
Maтей 28:18  Тогава Исус се приближи към тях и им говори, 

казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.  

И още: 
(СЛ 20) 

Eфесяни 1:17  дано Бог на нашия Господ Исус Христос, 
славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за 
да го познаете,  1:18  и да просвети очите на сърцето ви, за 
да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, 
какво е богатството между светиите на славното от Него 
наследство, 1:19  и колко превъзходно велика е силата Му 
към нас вярващите - сила, която е според действуването 
на могъщата Негова мощ, 1:20  с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне 
от дясната Си страна на небесата,  1:21  далече по-горе 
от всяко началство и власт, сила и господство, и 
всяко име, от което се именуват, не само в тоя 
свят, но и в бъдещия.  1:22  И всичко покори под 
нозете Му, …. 

Нека живеем в мир с Бога и надежда за 
бъдещето на Божието царство, на което ние 
сме пълноправни граждани, а Христос е … 

(СЛ 21) 
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.  
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.  АМИН. 
 
 
 

 


