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1. УВОД-
Евангелието  на  Марк  задава  и  търси 

отговор на два въпроса:
Кой е Исус?
Какво  означава  да  бъдеш  Христов 

ученик?
С първия  въпрос  се  занимава  първата 

част на Евангелието, което е до осма глава. 
Там  в  стихове  27-29  Исус  предизвиква 
учениците си да кажат на глас една истина. 
Истината, която отговаря именно на първия 
въпрос:  Кой е Исус? Петър отговаря: Ти си 
Христос. 

Христос не е фамилията на Исус. Това е 
титла!  Това  означава  „помазаника“.  Божия 
помазаник . 

Истината  за  Христос  е  енигматична 
(загадъчна).  В  Неговата  личност  се 
сблъскват  противоположности,  които  карат 
човешкия  разум  да  се  чуди  и  да  не  може 
лесно да проумява. 

Време и Вечност
Смърт и Живот.
Страдания и Слава.
Агне и Лъв
Човек и Бог
И  ние  можем  в  Него  да  видим  тази 

енигма/загатка. Как като Човек, Исус можеше 
да страда, да кърви, да скърби, да плаче, да 
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умре. Бог не може да слезне толкова ниско. 
Само  човек  може.  Затова  Бог  в  Исус  по 
загадъчен  начин,  мистериозно  събра  двете 
естества в едно, заради нас. 

Ние днес имаме задачата да мислим, да 
медитираме,  да  се  задълбочаваме  върху 
тези  две  иначе  несъвместими  естества-
човешкото  със  всичките  му  слабости(без 
грях)  и  Божественото,  със  всичките  му 
величия.  Тези  две  естества  ,  загадъчно 
съвместили се в личността на Исус. Първото 
вместило  се  в  Исус  от  люлката  до  гроба. 
Второто  –Божественото,  идващо  от 
вечността,  отстъпило  във  времето,  за  да 
може след възкресението да заеме с още по-
голям  блясък  и  величие  мястото  си  в 
личността на Този Същия Исус. 

Когато  говорим  и  размишляваме  над 
тази  Христова  енигма,  ние  трябва  да 
разберем, че тази загатка, малко или много 
ще намери своето отражение в нашия живот. 
Нашия Християнски живот.  Това означава в 
прав текст, че преди да станем свидетели и 
обекти  на  Божествената  славата  поставена 
върху  нас,  ние  трябва  да  изживеем 
страданията.  Аз  и  ти  трябва  да  минем  по 
онзи път: Виа де ла роса! Пътя към Голгота! 
Пътя  на  страданията!  Пътя  на  сълзите! 
Кървавия път! 

Ап.Петър  препоръчва  себе  си  на 
презвитерите на църквите с думите:
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1Пe_5:1  … аз който също съм презвитер и  
свидетел  на  Христовите  страдания и 
участник на славата, която има да се яви: 

А Павел се обръща към Галатяните и им 
казва:
Гaл_6:17  Отсега нататък никой да ми не 
досажда,  защото  аз  нося  на  тялото  си 
белезите на [Господа] Исуса. 

Страданието  и  славата  вървят  ръка  за 
ръка. 

Пр.  Една  християнка(С)  страдала 
физически. Дошла друга християнка(П) за да 
я посети. Първата започнала да се оплаква. 
Тогава  П  казала  на  С:  гърчиш  се  мила 
сестро. Гърчиш се!

С погледнала П и казала обидено:  Хич 
не ми е до шеги. 

„Не се шегувам –отговорила П- мъжа ми 
е златар. Когато претопява златото, той  
го  слага  в  нагорещена  пещ.  Тогава 
златото започва да се гърчи. След това се  
разтопява, успокоява се и повърхността му  
става толкова гледка, че в нея се отразява  
лицето на златаря. „

2. ИЗЛОЖЕНИЕ-
Деветата глава на Марк е глава в която 

се  събират  и  представят  пред  учениците  и 
пред нас двете естества на Христос. 

Страдащия Слуга и Прославения Бог. 
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В поредицата от следващите недели ние 
ще  си  припомняме  непрекъснато  това  : 
Нашия живот трябва да отразява живота 
на Христос! В Христос ние виждаме:

-страдания  за  време и  -слава  за 
вечност

Моя  и  твоя  живот  трябва  да  приеме 
същият  формат.  Християнския  живот  върви 
по  Пътя  към  Голгота,  за  да  достигне  до 
Славата!

Ап.Павел така завършва живота си:
2Tим. 4:6  Защото аз вече ставам принос, и  

времето за  отиването  ми  настава.  7 
Аз  се  подвизах  в  доброто 
воинствуване, пътя свърших, вярата 
опазих;8  отсега  нататък  се  пази  за 
мене  венецът  (правдата),  който 
Господ,  праведния  Съдия,  ще  ми 
въздаде  в  оня  ден;  и  не  само  на 
мене,но  и  на  всички,  които  са  
обикнали Неговото явление. 

Помни братко и сестро и не забравяй:
Твоят живот не е за да го живееш ден за 

ден.  Твоя  живот  е  голямата  увертюра,  към 
вечната симфония. Ние вървим към СЛАВА! 
Всеки  ден  е  една  крачка  към  „денят  на 
Славата“.

Деветата  глава  ни  представя  няколко 
епизода.  Тези  епизоди  търсят  отговор  на 
втория въпрос на Марк:
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Какво означава да си последовател на 
Христос? 

А)  Страданието  е  част  от  Славата, 
защото славата е сериозна отговорност, 
а страданието ни прави сериозни-1-8ст

А.1)-когато  страдаш с  Исус  в  живота 
ти, никога не мисли, че губиш – 1-2 ст.

Исус  взима  трима  от  най-изявените  си 
ученици.  Той  има специално  откровение за 
тях. 

Петър-  който  миналата  седмица когато 
Исус  попита:  А  според  вас  кой  съм?  Той 
отговори: Ти си Христос!

Йоан-който на остров Патмос щеше да 
рисува картини от бъдещето.

Яков-  светилника  на  Ерусалимската 
църква.

Исус взима тримата и отиват на разходка 
в планината. Сигурно тримата са се чудели, 
що за губене на време е това? Хората там 
долу чакат с болните си, а ние се мотаме из 
шубраците.Може по-възрастните от тримата 
да са се уморили и вътрешно да са роптаели, 
че трябва да катерят баирите. 

Приложение: Ние  не  обичаме  да 
катерим стръмнини нито в реалността, нито в 
живота. Такива житейски чукари, често ни се 
струват като безсмислено  губене на време. 
Защо Бог ми дава тези трудни дни? Сега ако 
съм  здрав, ако съм с пари, ако имам работа, 
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ще свърша много по-полезна работа, вместо 
да  мъкна  товара  на  болестта,  на 
безработицата,  на  страданието.  Ние 
подценяваме най-важното-че сме с Исус. Че 
Той  е  пред  нас!  Че  Той  ни  води  по 
наклонения път нагоре! Това е най-важното! 
Това е най-смисленото! В това е ценността!

И  ето  те  достигат  върха.  Равно  място, 
където спират. Там Исус има нещо за тях. Те 
не напразно се изкачваха. 

Когато си с Исус никога времето ти не 
е изгубено. 

Но-ще кажеш ти- как да съм сигурен, че  
Той е с мен? В момента сякаш не Го виждам 
и не Го чувам.

Колко жалко е такова мислене от наша 
страна. Не помним ли и ние думите Му: 
Maт.  28:20  … и  ето, Аз съм с вас  през, 
всичките  дни  до  свършека  на  века. 
[Амин]. 

Това е обещание, дадено не от човек, а 
от  нашия  личен  Спасител-  от  Бог.  Защо 
мислим,  че  Той  забравя  обещанията  си? 
Защо  мислим,  че  Той  от  време  на  време 
спира  да  ни  обръща  внимание?  Защо 
мислим, че Той спи и не вижда какво става с 
нас?

Не е вярно нищо от това! Нашия Бог не 
дреме, не се разболява, не забравя. Нашия 
Бог  е  винаги  с  нас!  Той  върви  с  нас  по 
стръмния път на нашия живот. Той не е зад 
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нас. Той е пред нас, защото Той ни води по 
този път. И ако ти не се оглеждаш панически, 
а гледайки напред, макар и да не го виждаш 
с  телесните  си  очи,  Го  следваш,  когато 
стигнеш върха, Той там ще ти отвори очите. 
Там  на  края  на  тежкото  ти  житейско 
изкачване, Той има чудесна изненада за теб! 
Там Той има откровение за теб!

 Когато страдаш с Исус в живота ти, 
никога не мисли, че губиш нещо – 1-2 ст.

А.2)-Не  смесвай  небесното  и 
материалното.  Искай  мъдрост  за  да  ги 
оцениш и разграничиш правилно. 3-6ст.

Там  на  върха  пред  очите  на  тримата 
става нещо уникално: 

Исус както стоеше , започна изведнъж да 
излъчва  светлина.  Светлината  му 
преминаваше  през  дрехите  и  те  засияха 
върху Него. И докато те се възхищаваха на 
картината  на  сияещия  Христос,  някак  от 
далечината до него се приближиха Мойсей и 
Илия и започнаха да говорят с Исус .

Тогава Петър,  кой знае защо,  реши,  че 
трябва да каже нещо. Знаете ли, когато човек 
изведнъж  се  изправи  пред  знаменитост, 
просто не знае, какво да каже.

Пр.  Като младеж и студент в Англия,  
имах привилегията да се запозная със Сър 
Клив Ричард. Много известен по целия свят 
естраден певец. Когато ме представиха и  
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аз стиснах ръката му,  трябваше да  кажа 
нещо. Какво да кажа? Не зная? И тъй като  
все пак трябваше да кажа нещо, аз мъдро  
изръсих: 

В България имате много почитатели!
От  свитата  му  ме  апострофираха:  

Сър Клиф Ричард има почитатели по цял  
свят!

И аз млъкнах.
Това стана защото аз не бях мислил за  

подобна среща и не очаквах подобна среща. 
Петър  също  трябваше  да  млъкне. 

Защото  това  което  му  дойде  на  ум  в  този 
толкова  сублимен момент,  беше абсолютно 
глупаво, човешко, земно. Той не очакваше и 
не беше мислил и затова не оцени, че Исус 
ги  запознава  с  двама  световно  известни 
представители. 

Мойсей-  кой не е чувал това име? Той 
беше  първи  авторитет  по  отношение  на 
Закона.  Закона  дойде  до  хората  чрез 
неговото  приятелство  с  Бога.  Той  знаеше 
Закона  перфектно.  Ако  имаш  въпроси,  по 
отношение  на  Закона,  кой  може  да  ти 
отговори най-добре? Мойсей.  Петър вместо 
да пита Мойсей, например: Как правилно да 
определим  кой  ден  е  Сабат  смятано  от 
първата съботна почивка  дадена от  Бог  на 
хората,  той  поиска  да  направи  колиба  за 
Мойсей!!!  Ха-ха-ха!  Приятелят  на  Бога,  в 
колиба направена от Петър. 
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Там  беше  и  Илия.  Кой  Илия?  Пророк 
Илия.  Най-уважавания  Пророк  в  историята 
на  Израил.  Той  с  молитвата  си  спираше 
дъжда да не вали за 3 години. С молитвата 
си съживяваше мъртви. Правеше така че във 
време на  глад,  маслото  и  брашното  да  не 
свършват  в  дома  на  една  вдовица.  С 
молитвата  си  призоваваше  огън  от  небето, 
който  изгори  жертвата  на  Кармил,  а  след 
това изби и очисти народа си от Вааловите 
жреци.  С молитва докара дъжд на жадната 
земя  и  т.н.живота  на  този  пророк  ,  беше 
броеница от велики и чудни събития. Човек, 
който познаваше Бога и чрез Него вършеше 
страшни чудеса. Той беше представител на 
пророците.  Освен  това  Илия  не  беше 
преминал през смърт, защото беше грабнат 
жив от земята. 

Двамата  бяха  най-отявлените 
представители  на  Старозаветните  Божии 
свидетели-  Закона  и  Пророците.  Петър 
искаше да им направи палатки. 

Бог иска от нас да започнем да мислим 
за  небесните  неща,  ние  най-често, 
неразумно слагаме знак за равенство между 
небето и земята. Той ни сочи небето, ние сме 
забили поглед в пръста и повтаряме: Ама аз 
искам  тук  да  направя.  Прави  те  небесен 
архитект, ти искаш да си направиш колиба на 
земята. 
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Приложение: Мисли за небесните неща 
по-често  отколкото  го  правиш.  В  умът  си 
свикни да разговаряш с Бог. Един ден Той ще 
застане пред всеки от нас и ще разговаряме 
със Създателя на всичко и всички. Тренирай 
да говориш с Него –правилно, интелегентно, 
мъдро. Когато свикнеш да разговаряш с Бога, 
ти ще започнеш и да действаш мъдро. Вижте 
какво правим ние: 

Бог дава на хората дарби, те се спускат 
в кариера за да си осигурят власт и престиж.

Бог  дава  на  хората  мъдрост,  те  се 
възгордяват и започват да служат на земните 
институции.

Бог  дава на хората  пари,  те  бързат да 
заменят колата си с последен модел.

Бог  дава  на  хората  власт,  те  се 
развеждат,  защото за  нова позиция,  трябва 
нова жена.

Ние сме способни бърже и с лека ръка, 
да  разрушим  всичко,  което  Бог  ни  дава. 
Вижте  на  българите  Бог  е  дал  природа, 
каквото  рядко  има  по  света.  Вместо  да  я 
обработим за да извлечем максимално полза 
от  нея,  ние  съзнателно,  целенасочено  и 
безразсъдно  я  рушим.  Засаждаме  я  с 
бетонни  сгради.  Мърсим  я  и  съсипваме! 
Защо? Защото безверието  на  този  народ е 
достигнало  до  степен  да  не  можем  да 
мислим трезво, мъдро и напред. Безбожието 
ни  превръща  в  глупави  егоисти  мислещи 
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само  за  своите  си  кореми,сякаш  сме 
единствени  в  света.  Българина  все  още 
живее  в  заблудата,  че  гаврата  с  Бога  и 
природата ще остава винаги безнаказана. 

Внимавай  всяка  дарба  и  всяко 
откровение, което Бог ти дава, Той ти ги дава 
за  да  проявиш  творчество  и  мъдрост.  Ако 
такова  ти  липсва,  искай  от  Бога,  Той  дава 
щедро и без да укорява. 

В  този  свят  Бог  е  употребявал  верни 
хора, за да променя обществото, културата, 
държавността. Бог дава ценни таланти и иска 
ние да проявим творчество и да използваме 
дарът  за  благото  на  други,  на  които  не  е 
дадено. Няма нищо лошо да си надарен, да 
си  можещ,  да  си  богат  дори.  Няма  нищо 
лошо да си с власт и да си лидер. Само не 
допускай  тези  неща  да  те  заслепяват. 
Защото те се дават за да служат на всички, 
не  на  един  или  на  малцина.  Използвай 
дарбите  си  за  да  работиш  за  Царството. 
Гледай света да не влияе, да не те променя, 
а ти може и малко, но ти да променяш света.

Пр.  Нашите  политици,  нашите 
бизнесмени. Те се забравиха. Сега улицата 
ще ги вразумява. Трябва да са благодарни, 
че улицата не ги унищожава все още.

Не  смесвай  небесното  и 
материалното.  Искай  мъдрост  за  да 
оцениш правилно и използваш правилно 
небесния дар. 3-6ст.
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А.3)-Не поставяй нищо и никого  пред 
Исус- 7-8ст.

Сигурно  тримата  ученици  бяха 
впечатлени  от  вида  на  Мойсей  и  Илия.  Те 
имаха нужда от отрезвяване. Те имаха нужда 
от откровение.  Това откровение дойде като 
глас  от  небето.  Този  глас  им  каза,  че  от 
тримата небесни,  застанали пред тях,  Исус 
беше най-важния. Той стоеше и пред Закона 
и  пред  Пророците.  „Него  слушайте!“ 
Заповед, недвусмислена, кратка и ясна! 

Мойсей  и  Илия,  нямаха  интерес  към 
палатките на Петър и си отидоха. Но всред 
тях  остана Исус  .  Същия,  току що  оставил 
славата,  която  за  малко  Му  бе  върната, 
скромен и смирен и готов да страда. 

Петър  Яков  и  Йоан  бяха  оставени  със 
Исус. Те не трябваше да мислят за Мойсей и 
Илия.  Те  трябваше  да  мислят  за  Исус. 
Гласът от небето им беше казал, за Кого да 
мислят,  Кого  да  гледат  и  Кого  да  слушат- 
Исус.

Приложение:  
Когато Бог ти даде по някакъв начин да 

видиш или дори опиташ от благословенията 
на  Царството,  от  славата  на  Царството,  от 
радостта на Царството, никога не забравяй, 
че  това  е  само  една  благодат,  а  реалния 
живот е:
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Псa.  90:10  Дните  на  живота  ни  са 
естествено седемдесет години Или даже,  
гдето има сила, осемдесет години, Но най-
добрите от тях са труд и скръб, Защото 
скоро прехождат и ние отлитаме. 

Пътя към славата върви през трънаците 
на  страданието.  Това  трябва  да  ни 
насърчава. Помни, че Бог винаги е в правото 
си да смени курса на живота ни. Не трябва 
нито  да  се  самозабравяме,  нито  да  се 
отчайваме.  
1Пe 5:10  А Бог на всяка благодат, Който 

ви е призовал в Своята вечна слава чрез  
Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува,  
утвърди,  укрепи  [и  направи 
непоколебими],  след  като  пострадате 
малко. 

Не  поставяй  нищо  и  никого   пред 
Исус.Първото  место  трябва  да  е  винаги 
Негово.- 7-8ст.

Б)Искай и питай мъдро. Не забравяй, 
че имаш достъп до Твореца на всичко- 
9:9-13

Въпреки, че тримата бяха оставени само 
с Исус и към Него им беше заповядано да 
насочат  вниманието  си,  ние  в  следващите 
стихове ги чуваме да питат за Илия.  Те не 
смееха(Марк 9:32) да питат за страданията , 
за  възкресението,  но  питаха  за  Илия.  Те 
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видяха Исус в слава и според тях Страдания 
и Слава не бяха съвместими. 

Дали  често  не  ни  стига  мъдрост,  да 
искаме и да питаме Бога(често забравяме че 
Бог  е  Бог),  това  което  не  е  важно  за  нас. 
Дали често отговорите които получаваме, не 
ни задоволяват, защото не питаме правилно. 

Как го беше казал Яков:
Як.  4:3  „Просите  и  не  получавате,  

защото зле просите,…“
И все пак Исус им даде задоволителен 

отговор относно Илия.  Илия беше дошъл в 
лицето  на  Йоан  Кръстител,  но  Израил 
позволи той да бъде убит. Човекът който не 
познаваше  смърт  понеже  беше  приживе 
отведен  в  небето  с  огнена  колесница(4 
Царе2гл),  сега  вече  позна  страданието  в 
смъртта.  Дойде  и  този  път  умря,  като 
Предтеча. 

В)  Изхода  и  победата  идват  там 
където  има  вяра  и  добра  духовна 
дисциплина- 9:14-29

Следващата  история  от  нашия  текст  е 
позната.  Тримата много скоро след като  са 
били  на  метри  от  Славата,  отново  са 
хвърлени в реката на страданието. Не тяхно, 
но човешко страдание. Баща довежда детето 
си при учениците и ги моли да изгонят демон, 
който е обзел детето му. Учениците се мъчат 
да  прогонят  натрапника,  но  не  успяват. 
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Тогава книжниците веднага влизат в  спор с 
учениците, като можем да предположим, че 
те  веднага  както  и  преди  са  оспорили 
авторитета на Исус над демоните. Спомняме 
си че те обвиниха Исус, че прогонва бесовете 
чрез Веелзевул. 

В.1)-Неверието на бащата -9:17-27
В  това  време  идва  Исус.  Той  води 

разговор  с  бащата.  От  този  разговор  ние 
разбираме,  че  бащата  идва  със  съмнение. 
Чуйте го какво казва на Исус:
Maр. 9:22  …  но ако можеш стори нещо,  

смили се за нас и помогни ни. 
Усещате ли нотката на  съмнение. Исус 

трябва да се справи първо със съмнението 
на бащата. Затова пред гърча на най-милото 
му създание(20ст.), Исус го пита. Не зная, но 
във  въпроса  на  Исус  сякаш  има  нотка  на 
ирония:
Maр  9:23  А  Исус  му  рече:  Ако  можеш 

повярва!  Всичко  е  възможно  за  този,  
който вярва. 

Бащата  в  състояние  на  безпомощност, 
вика сякаш по-скоро към Бога:
Maр  9:24  Веднага  бащата  на  детето 

извика,  казвайки:  Вярвам, [Господи]!  
Помогни на моето неверие. 

За първи път чуваме такава декларация: 
Вярвам,  помогни  на  неверието  ми!-много 
болка, много честност, много надежда. 
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Тогава Исус прогонва нечистия дух.
Приложение: Вярата  е  винаги  нужна. 

Независимо  колко  мерни  единици  от  нея 
има,  тя  е  нужна за да действа  Бог.  Вярата 
макар  и  малка  и  несигурна  е  стъпка  към 
победата. Вярата е нужна, както за вярващия 
така и за съмняващия се. Какво ни се казва в 
Посланието към Евреите:
Евр. 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. 

Едно  много  ясно  послание  до  всеки 
човек.  Без вяра, нищо не става. Ако имаш 
дори малко вяра, Бог вече не е далеко от 
теб.

В.2)-Непостоянството на учениците-
Учениците  бяха  получили  правото  от 

Христос да прогонват бесовете. Уви, опитали 
малко  от  силата  и  авторитета  на  Божието 
Царство,  те  изглежда  се  бяха  отпуснали. 
Бяха  пренебрегнали  духовната  си 
дисциплина. Затова Исус им го напомни:
Maр 9:29  И каза им: Тоя род с нищо не може 

да излезе, освен с молитва [и пост]. 
Какво? Бащата беше дошъл за помощ , а 

учениците трябваше да му кажат: Чакай сега! 
Ще се молим и постим днес, дано да излезе 
демона ли? Не! Те бях изоставили духовната 
си  дисциплина.  Заети  с  тълпите,  заети  с 
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изцеления  и  изгонване  на  бесове,  те  явно 
бяха пренебрегнали молитвата и поста. 

Приложение: Така  е!  Духовните  дарби 
могат  и  да  са  опасни  за  вярващия.  Ние 
можем изведнъж да се превърнем в център 
на внимание за хората. Техните проблеми да 
ни  ангажират  до  толкова,  че  да  нямаме 
време да останем насаме с Бога.  

Ако  искаш  Бог  да  върши  делата  на 
Царството  в  живота  ти  или  чрез  тебе  в 
живота  на  други,  никога не  пренебрегвай – 
поста и молитвата. 

Христос  ни  даде  пример  и  показа,  че 
страданието е неизбежна част от живота на 
вярващия.  Страданието  обаче  не  е 
предназначено  да  ни  превръща  в  свои 
жертви. Ние трябва да излизаме победители 
от страданията. Нещо повече, ние трябва да 
можем да помагаме на други които страдат. 
За да постигаме такива победи в този живот, 
ние  се  нуждаем  от  съдействието  на 
молитвата  и  паста.  Пост  и  Молитва  са 
изхода от  страданията,  и  победата над 
страданията. 

Г) Страданията отново в центъра на 
вниманието- 9:30-32

Само в един кратък текст ние виждаме 
Исус върнат за малко в славата си, след това 
го  виждаме  да  разяснява,а  след  това 
успешно  да  освобождава  .  И  след  всичко 
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това, Той пак мисли и насърчава учениците 
си да мислят над страданието и смъртта и 
възкресението Си.   

Защо?  Защото  пътят  към  славата 
минава през Голгота!

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ-
 Доктор  Ламби-медицински  мисионер, 

работейки в Африка, често трябвало да ходи 
пеш  от  село  на  село  за  да  се  среща  с 
пациенти.  Той  често  е  изправял  пред 
предизвикателството  да  пресича  реки. 
Опасността  при  пресичането  на  реките  се 
състояла в това, че пресичайки реката през 
някоя  плитчина,  има  опасност.  Където  е 
плитчината  водата  е  най-бърза.  И  когато 
преминаваш има опасност  тази  силна вода 
да  те  събори.  Събори  ли  те,  водата  те 
повлича в дълбоките води, а там започва да 
те блъска в скали и дървета и човек може да 
загине. 

Лекарят бил научен как да пресича през 
такива реки.  Решението е  човек  да намери 
доста  тежко  парче  скала.  Да  го  качи  на 
раменете  си  и  с  него  да  преминава  през 
плитчината.  Камъка  тежи  и  може  и  да  е 
неудобен, но неговата тежест прави краката 
на пресичащия много по-здраво стъпили на 
дъното.  Така  тежестта  на  това  бреме,  те 
извежда на безопасния бряг.
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Най-доброто  за  нас  Християните 
тепърва  предстои.  Не  забравяй  тази 
реалност. Славата не е зад нас, тя е пред 
нас, понякога Бог ни дава и „аха“ моменти 
в живота. Да видим няколко „кадъра“ от 
славата.  Тези  кадри  не  са  за  да  ни 
отпуснат,  а  за  да  ни  мотивират.  Защо? 
Защото,  много  е  възможно  скоро  след 
откровението да последва голгота. Затова 
вдигни  спокойно  тежкото  бреме  на 
плещите си и минавай през реката. Исус е 
с теб. Обещал е и не те лъже. Времето ти 
не е изгубено. Дерзай. Славата е пред теб 
и е за теб.   
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