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Проблема  на  Църквата  днес  е,  че  е 
забравила своята роля в обществото. Тя има 
задачата  да  бъде  „сол“  и  „светлина“  за 
хората в света. Когато църквата спре да води 
обществото,  тогава  обществото  е  на 
магистралата „Хаос“ . Тя изглежда добре, но 
не  е  завършена  и  не  води  до  определено 
място. 

По пътя към кръста Исус поставя важни 
принципи на Небесното Царство пред своите 
ученици. Трябва да ги видим и усвоим за да 
може нашата Църква да върши работата си в 
обществото.  Днес  ще  помислим  за 
Библейското лидерство.   

А) Мотивиращи сили за страданията 
на лидера- Стихове 32-34

Тези стихове ни въвеждат в една сцена: 
Исус  върви  напред  на  пътя  към Ерусалим. 
Исус  знаково  върви  пред  последователи. 
Типичен лидер. Ученици и съмишленици на 
Исус. Учениците вървяха след Исус и нещо 
не беше наред … Исус два пъти им казваше, 
че в Ерусалим го чакат страдания, смърт и 
възкресение.  Учениците  чуваха  и 
предчувствайки  злото,  те  „бяха  обзети  от 
страх“(32ст.)

И сякаш за да увеличи страха им Исус ги 
събира трети път и започва да им говори в 
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детайли  за  това  как  ще  умре.  В  това  си 
предсказание,  Исус  включва  детайли  за 
участието  на  Езичниците,  за  хулите  ,  за 
заплюването,  за  умъртвяването.  Но 
чудесното е, че Той не спира със смъртта, но 
продължава и отново им казва, че в третия 
ден ще възкръсне. 

Ние стоим пред тази сцена, гледаме и се 
чудим: Учениците ги разбираме. Те чуват за 
злото, за смъртта и страхливо се отдръпват 
назад.  Народа не разбира нищо, той търси 
шоу и забавления. Върви с Исус, защото иска 
да види поредното чудо. 

Но  какви  сили  теглят  Исус към 
Ерусалим?  Защо  Той  върви  напред?  Защо 
Той толкова настойчиво върви към мястото 
на  екзекуцията?  Никой  нормален  човек,  не 
бърза  към  лобното  си  място.  Той  действа 
като истински лидер!

Накратко,  Три са движещите  сили за 
Исус: 

 послушание, възкресение и любов.
А-1) Лидера познава Писанията. 
 Исус  имаше  мисия.  Той  послушно 

изпълняваше  волята  на  Отец.  Той  беше 
пратен  от  Отец  и  търсеше  във  всичко  да 
изпълни  Неговата  воля.  Тя  се  откриваше в 
Писанията,  затова  Исус  познаваше  добре 
Писанията и чрез тях разбираше какво иска 
Отец от Него. 
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Послушанието  може  да  бъде  движеща 
сила и за теб, когато е трудно. Там в Божието 
Слово ще намериш какво да правиш. Ако ти 
не усещаш желание да го четеш и разбираш, 
можеш  от  днес  да  започнеш  да  правиш 
нещо:  Всеки  път  когато  по-задължение 
отваряш  своята  Библия,  моли  се  с  тази 
молитва:

Отче,  аз  разбирам,  че  Светите 
Писания  са  важни  за  моята  мъдрост  и 
близост с Теб. Прости ми, че не чувствам  
глад и жажда в душата си към тях. Моля Те  
в Името на Исус, да разпалиш в мен любов  
към Словото Ти. Амин.   

С  тази  молитва  ние  признаваме,  че 
Писанията  са  важен  фактор  и  без  да  ги 
познаваме  ние  не  можем  да  имаме 
благоволението на Бог в живота си. Без тях 
ние  заблуждаваме  и  себе  си  и  други. 
Разберете, братя и сестри- непознаването на 
Божието Слово, ще ни вкарва често в грешни 
и  неугодни  на  Бога  действия.  Ние  ще  се 
чудим, защо нямаме Божието благоволение и 
помощ.  Нечетенето  може да  НЕ ни  отнеме 
спасението,  но  със  сигурност  може  да 
направи така, че да се спасим, като „камила 
преминала през иглено ухо“ или като „главня 
из  огън“.  Трябва  да  ви  кажа,  че  такова 
спасение, ще те изсуши като чирус и никога 
няма да усетиш радостта от спасението тук 
на  земята.  Познаваш  ли  Словото? 
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Библейския  лидер  трябва  да  познава 
Словото. Трябва да го изпълнява. Трябва да 
научи  и  другите  на  това.  Ако  познаваш 
Словото, тогава ще знаеш, че :
Евр. 5:7  Тоя Христос в дните и в плътта 

Си, като принесе в силен вик и със сълзи  
молитви и молби на Този, Който можеше 
да  го  избави  от  смърт,  и  като  биде  
послушан  поради  благоговението  Си, 
5:8  ако и да беше Син, пак се научи на  
послушание  от  това,  което  пострада, 
5:9  и като се усъвършенствува, стана 
причина  за  вечно  спасение  за  всички,  
които Му са послушни, 

А-2)  Лидера  вярва  в  силата  на 
Възкресението 

 Втория движещ фактор за Исус  беше 
силата на Възкресението. Ние виждаме, че 
Той винаги когато говореше за страданията и 
смъртта  си,  не  пропускаше  да  спомене  и 
Възкресението в третия ден. 

Възкресението  предстои  и  за  всеки  от 
нас.  То  е  велика  сила,  велико  събитие, 
сублимен момент. Ние толкова жалим тези си 
тела.  Пожелаваме  си  постоянно  да  сме 
здрави,  да  сме  живи,  да  сме  добре.  Ако 
разбираме  добре  възкресението,  тогава 
стремежите  и  мечтите  ни  ще  бъдат 
отправени именно към Възкресенското тяло. 
Кога  за  последно  ти  размишляваше  за 
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Възкресенското  си  тяло?  Тяло  в  което 
болестите ще са за винаги победени.  Няма 
болки и операции. Няма недъзи и ампутации. 

Ако искаш да знаеш за това, какво тяло 
е  приготвено  за  теб  за  през  вечността, 
прочети всичко за Исус след възкресението и 
доста неща ще ти станат ясни. Онова тяло 
няма  да  прилича  на  това.  Онова  тяло  ще 
бъде чисто и съвършено. В него няма да има 
и една клетка от старото ти тяло. В него няма 
да носиш генетичния код на родителите си. В 
него  ще  носиш  генетичния  код  на  Исус.  В 
него от старото тяло, ще бъде само твоята 
безсмъртна душа. 

Мислиш ли за Възкресенското си тяло? 
Това наше тяло ще ни служи само няколко 
години, а онова ще ни служи цяла Вечност. 
Онова  тяло  няма  да  бъде  зависимо  от 
препятствия, от гравитация, от въздух, храна, 
вода и други материални зависимости. То ще 
владее  телепортацията  и  ще  може  да  се 
материализира и дематериализира. 

Ние  често  сме  привързани  към  стария 
раздрънкан „Москвич“, защото в него имаме 
много  вложени  чувства,  време  и 
неприятности. Идват и ни предлагат Лексус-
хибрид, но ние скърбим за стария „Москвич“. 
Новата кола е по-икономична, по-леко вози, 
по-комфортна, по-голяма, по-; по-; във всяко 
отношение, но ние страдаме от носталгия за 
старото. 
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Пр.  В  първите  години,  когато 
работихме  с  сиропиталището  в  Рудник,  
едни  чужденци  дойдоха  и  виждайки  че  
лелките перат на ръка бельото на децата,  
попитали  жените  там  дали  искат да  им  
вземат  пералня.  Жените  казали  да,  но  
искали от онези перални с перката. Когато 
ги запитах „Защо?“, техния отговор беше-  
защото другите имат много копчета и не  
знаем  как  да  ги  натискаме.  С  онези  сме 
свикнали. 

Когато Директора чу тези коментари,  
вдигна  скандал  на  персонала.  Как  може  
толкова ограничено мислене? 

Повечето от нас са със същото мислене. 
Наближава времето да „сменяме колата“,  а 
ние  тъжим  и  сме  се  вкопчили  в  старата, 
скъпа, неудобна, счупена на много места, зле 
изглеждаща.

Вярно  тя  ни  е  от  Бога  и  никой  няма 
право  да  я  занемарява  или  бракува 
преждевременно.  Ние  нямаме  право  да 
казваме,  кога  да  умираме.  Всеки  който 
решава  вместо  Бога  времето  на  своята 
смърт,  праща  душата  си  в  ада.  Бог  не 
благоволи в делото на самоубийците. 

Възкресенското  тяло  е  Божият  дар  за 
вярващите,  верните  и  послушните  на 
Неговата  воля  човеци.  Страданията  са 
допустими само за този земен модел тяло. То 
е  временно  и  затова  и  страданията  са 
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временни. Дерзайте - новия модел е доказан 
срещу страдания. Вярата във възкресението 
е силен стимул за всеки лидер.

А-3) Лидера обича и през болката.
Третата движеща  сила  за  Исус  беше 

любовта.  Любов и страдание вървят  ръка 
за  ръка.  Ако  искаме  да  избегнем 
страданието,  просто  трябва  да  избегнем 
любовта и това е! Исус понесе страданията, 
защото не пожела да спре да ни обича. Всеки 
който  истински  обича  е  готов  да  страда. 
Всяка майка е готова да страда за детето си. 
Влюбения човек е готов да поеме страдания 
заради обичания от него. 

Пр.  Наскоро  в  един  сайт  гледах 
следното  клипче.  Сватбата  на  едно  
красиво момиче, с едно момче с увреждане,  
което го прави да не може да контролира 
движенията  си.  В  инвалидна  количка.  Той  
разбира  всичко,  умен  е,  но  ако  иска  да  
изрази  чувства  или  да  направи  нещо,  не  
може  да  координира  действията  на  
тялото  си  и  изглежда  като  малоумен.  
Историята е следната. Те били нормална  
влюбена  двойка.  Момчето  претърпява 
пътно-транспортен  инцидент  и  това  го  
осакатява.  Момичето,  макар  да  не  са  
женени, не изоставя момчето. Тя казва, че  
ако това се беше случило с нея, той също 
нямало  да  я  изостави  и  затова  решава 
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въпреки страданието да се съберат и да  
създадат  семейство.  Любов  която  кара  
човека  да  избере  споделената  болка,  
споделеното страдание.  

Божият Син вървеше смело към кръста. 
Доброволно, прави стъпки към жертвената си 
смърт.  Тази  смърт  не  беше  инцидент  в 
кариерата  Му,  не  беше и  демонстрация  на 
теорията  Му пред  света.  Това  беше целта, 
към която Исус се придвижваше. Той за това 
беше  дошъл  на  земята.  Той  предаваше 
живота си от любов към нас хората. Любов, 
която  води  към  много  страдание  и  дори 
смърт.  Любов,  която  не  само обещава,  а  и 
дава  до  край.  Никой  не  можеше  да  Му 
отнеме  живота.  Исус  даде  живота  си  сам. 
Даде  го  за  мнозина.  Ако  този  Божии  Син 
вървеше  толкова  послушно  и  вярно  към 
страданието  и  смъртта  заради  нас,  аз  съм 
уверен, че Той също така вярно ще довърши 
делото си  за нашето спасение.  Ние можем 
смело  да  Го  приемем  за  наш  Спасител  и 
Застъпник,  да  Му  дадем  всичко  наше  в 
Неговата ръка. Ако Исус така бодро отиде за 
да  умре  заради  нас,  колко  по-лесно  и 
достойно и честно  е ние да живеем за Него. 
Можеш ли на Неговата любов да отговориш с 
респект? Можеш ли да приемеш страдания 
върху себе си заради това, че и Той пострада 
за теб? Можеш ли да страдаш заради Него, 
защото Го обичаш!?
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Всеки лидер трябва да се учи да обича 
Бога и ближния така както Исус го правеше. 

Библейския  модел  на  лидерство 
очертава тези три мотивиращи сили:

-послушание  чрез  познаване  на 
Словото

-вяра във Възкресението
-любов към Бога и човеците

Следващите стихове (35-45)ни разкриват 
една нова картина: 

Б) Как да станем лидери пред Бога?
Двама от учениците Йоан и Яков идваха 

с искане при Исус, на което ние сме готови 
веднага да реагираме с класификация: Колко 
са  нахални!  Искат  егоистично,  като 
мислят само за себе си!

Чакайте  малко!  Защо  осъждаме  тези 
двама ученици,  за  искането  им,  когато  ние 
сме същите. Ако сега ви кажа:

-Пожелавам на всички ви здраве, успех и 
щастие другата седмица! Вие ще си мислите: 
невероятно,  но  АМИН  и  очите  ни 
автоматично  ще  светнат  и  ще  ми  кажат: 
Молим се да си пророк!

Ако обаче ви кажа: Пожелавам ви дълго-
търпение и издържливост в страданията 
които ви чакат следващата седмица!  Вие 
ще  ме  погледнете  с  израз:  Пепел  ти  на 
устата!
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Ние  всички  сме  братя  и  сестри  на 
братята  Заведееви!  Не  мислете,  че  сме 
далеко от тяхното мислене. Ако внимателно 
погледнем  какво  направиха   те,  ще  видим 
едно  нормално  за  човеци  поведение.  Дори 
можем  да  видим  нещо  полезно  в  тяхното 
поведение:

Б-1)Те бяха мъже с визия- ст.37
„да  седнем  един  от  ляво  и  един  от 

дясно Ти в Твоята слава“
Ти  не  би  ли  желал  това?  Аз  го  искам! 

Представете  си  че  можете  да  се  върнете 
през  година  1970та,  но  знаете  какво  е 
станало  през  2012  .  Няма  ли  да  отидете 
например  в  Харвард  и  да  потърсите  едно 
момче на име Бил Гейтс или … в Банкя няма 
ли да потърсите в училище едно момче, на 
име Бойко на бай Борис сина и да му кажете. 
Искам да бъдем приятели. С какво мога да ти 
помогна.

Яков и Йоан знаеха в общи линии какво 
ще стане с Исус.  Те чуха за страданията и 
смъртта,  но  тях  ги  впечатлиха  думите  за 
възкресението.  Те  мислеха напред.  Другите 
ученици,  не  бяха  много  по-различни.  Само 
преди  една  глава,  Исус  ги  пита,  за  какво 
говорят, а те се срамуваха да кажат, защото 
се препираха, какво … кой е по-велик. 
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Тези  двамата  (за  разлика  от  десетте) 
решиха  да  вземат  нещата  в  ръце  и  да 
действат.

Те  имаха  визия,  но  търсеха 
признание. И това беше грешката им. 

Небесното  царство  работи  с  други 
принципи. Ако тук на земята, когато някой се 
жертва,  когато  някой  е  готов  както  Яков  и 
Йоан  да  плати  цената,  да  приеме 
предизвикателствата, да пие чашата и да се 
кръсти  с  кръщението,  такъв  обикновено 
очаква признание. 

Знаете ли? Много е трудно да се служи 
на Бога с хора, които търсят  признание от 
хората за свършената работа за Бога. 

Божието  царство  се  гради  от 
„неизвестни“ личности. Хора, които с години 
работят на пълни обороти и дават всичко от 
себе си за да градят това Царство, и никой 
не знае, че те са там и че са дали живота си 
за да повярват хора и за да достигне благата 
вест до иначе враждебно настроени народи и 
племена. 

Може да не изглежда честно, но така е в 
Царството  Божие.  Ако  ти  имаш  нужда  от 
признанието на хората за да си мотивиран да 
работиш за Бога,  ти не си още готов за да 
бъдеш  велик  в  Божието  Царство.  Докато 
мислиш: „А за мен какво ще има?“ ти не си 
ефективен  служител  на  Христос.  Когато 
имаш  възможност  да  направиш  нещо  за 
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Бога,  не  се  оглеждай  колко  души  са  те 
видели,  а  бъди  по-нисък  от  тревата.  Нека 
всеки да знае, че получим ли благодарност и 
признание от хората, има голяма опасност да 
останем без признателност от Бога.

Б-2)  Те  бяха  готови  да  платят 
цената(38-39ст) 
Можете ли да пиете чашата, която Аз пия,  

или  да  се  кръстите  с  кръщението,  с  
което Аз се кръщавам? 39  Те Му рекоха: 
Можем.

Казаха: Можем и не лъжеха. За Йоан се 
казва, че е бил заливан с горещо олио и след 
това пратен на о-в Патмос, а Яков беше пръв 
всред жертвите, убит от Ирод. 

Всеки  от  нас  трябва  да  знае:  За 
величието в Царството има цена!
1Пe 4:1  И тъй понеже Христос пострада 

по  плът,  въоръжете  се  и  вие  със  
същата  мисъл,  защото  пострадалият 
по плът се е оставил от греха, 

Пр.  Виждали  ли  сте  Олимпииски 
шампион.  Когато  ги  награждават  те  често 
плачат. Защо? Защото знаят цената на този 
медал.  А  често  състезателите,  части  от 
секундата  ги  делят  от  наградата.  Има  и 
такива,  които  заради  малко  по-ниски 
резултати  остават  неоценени  за  огромния 
труд, който са положили. Някой им е отнел 
наградата само заради сантиметър, дори за 
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части  от  секундата.  Тогава  всичката  пот, 
всичкото  напрежение,  всички  дълги  часове 
на  свръхнатоварване  остават  напразно,  а 
хората те критикуват и се присмиват. 

Цената  която  трябва  да  платиш  за 
Царството днес,  може да не е гонение или 
страдания  заради  вярата,  но  може  да  е 
време дадено за Бога след работа, когато ти 
се иска да си отидеш в къщи, да си починеш, 
а  вместо  това  трябва  да  дойдеш  на 
молитвено събрание и да се молиш за някой 
който дори може да го няма на събранието. 
Цената може да е време в което да дойдеш 
по-рано в църква преди богослужение или в 
ден  различен  от  неделя  за  да  подготвиш 
мястото  на  богослужението,  за  да  бъде  то 
чисто, приветливо, подредено. Цената може 
да  е  –  да  пропуснеш  проповед,  за  да  се 
погрижиш за децата в църква. Цената може 
да е да посетиш или да помогнеш на някой 
намиращ се в нужда-болен, беден, сам и т.н. 
Да дойдеш на църква,  когато неделния ден 
ти е единствената възможност да си поспиш 
до  късно.  Да  се  запишеш  в  списъка  за 
почистване на църковната сграда. 

Да, но това не е лидерско задължение- 
ще кажеш ти!

Не знаеш ли? Ако искаш да си велик в 
Божието  Царство,  трябва  да  си  готов 
винаги  да  платиш  цената,  като  страдаш 
или  служиш  на  другите.  Такава  каквато 
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времето и службата ти налагат. Днес цената 
е почти смешна(сравнена с тази на Яков и 
Йоан),  но  въпреки  това  има  вярващи,  за 
които дори това  е  много  и  го  спестяват  на 
Бога.  Твоята  лидерска  позиция  не  се 
определя  от  това  къде  стоиш по  време  на 
богослужение,  а  от  това  как  служиш  на 
другите. 

Б-3) те не се страхуваха ако ги хулят- 
41ст.  „А  десетимата  като  чуха  … 
негодуваха „

И защо ли ги хулеха другите? Защото те 
бяха изпреварили. Та тези двамата се бяха 
изявили като истински лидери. Те искаха да 
вървят крачка пред другите след водача. Кой 
пастир  не  би  се  радвал  на  такива  хора  в 
църквата си?  Хора които да се отделят от 
другите за изпъкнат като водачи. Исус не ги 
обвини, че искат да бъдат велики. Той просто 
ги  коригира.  Това  което  те  искаха,  не  се 
получаваше  с  устно  искане  или  с  интервю 
пред  шефа.  Добре  е  да  искаш  да  бъдеш 
велик,  но  има  само  един  начин  по  който 
такова  нещо  да  бъде  постигнато  в 
Царството.  Ние  знаем  от  миналите 
проповеди,  че Принципите на Царството са 
доста по-различни от тези на света. В девета 
глава видяхме, че  борбата в Царството не 
се води с агресия а с молитва(9:29-този род 
излиза само с молитва и пост).  Етиката на 
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Царството не е да докажеш на всички, че си 
пръв,  а  да  служиш  на  всички(9:35-който 
иска да е пръв, ще трябва да бъде на всички  
слуга).  Морала  на  Царството не  е  да 
оставиш жена си, а да я приемеш като едно с 
тебе,  като  зачиташ  семейната  си 
обвързаност  и  гледаш  на  нея  като  на 
Божествен  съюз(10:8-Двамата  ще  са  една 
плът…което  Бог  е  съчетал,  човек  да  не  
разлъчва). Психологията  на Царството, не 
е  само бъди добър,  а и бъди милосърден 
(  10:21-продай  всичко  и  раздай  на 
сиромасите. дойди и Ме следвай). И ето сега 
Исус поставяше нов принцип на Царството- 
Политиката.  За  да  си  водач,  за  да  си 
големец, трябва да си слуга (10:43- а който 
иска  да  стане  големец  между  вас,  ще  ви 
бъде слуга). 

И  Исус  продължава,  като  казва  на 
учениците си: Не искам от вас нещо, което да 
е  ново,  защото  Аз  го  правя  за  вас.  Дори 
правя повече, като не само служа, а давам 
живота си в откуп за много. Вземете пример 
от мен. 

Църквата  е  работилницата  на 
Царството.  Те  е  мястото  където 
Принципите  на  Царството  се  учат  и 
прилагат.  В  този  текст,  Исус  се  обръща 
към онези, които имат роля и призвание 
да  бъдат  лидери.  Към  Пастири, 
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проповедници,  дякони,  ръководство, 
водачи  на  младежи,  водачи  на  домашни 
групи,  неделни  учители,  студентски 
лидери,  и  всички  повече  или  по-малко 
принадлежащи към  тази  категория.  Исус 
иска да ни каже: 

Учете  се  на  лидерство.  Истинско 
Библейско  Лидерство.  То  трябва  да  се 
базира на това,  колко водача дава,  а  не 
колко получава.

Бог  оценява  онези  лидери,  които 
работят  с  визия  и  без  да  чакат 
ръкопляскане  и  признание.  В  Царството 
или  Църквата  се  работи  усърдно  (така 
сякаш  го  правиш  за  себе  си),  прецизно 
(така  сякаш  всички  ще  оценяват  само 
твоята работа) и скромно (сякаш си най-
неопитния за тази работа). И всичко това 
само  защото  Бог  ще  оценява  и 
възнаграждава твоя труд.

Бог  оценява  онези  лидери,  които  са 
готови да платят цената,  да жертват без 
да  съжаляват  –  доброволно  и  когато  тя 
трябва да бъде платена. Тази цена може 
да е страдание, скръб, бедност,  гонение. 
Цената се налага от Бога и ние трябва да я 
приемем  безропотно,  както  Христос  го 
направи.

Бог  оценява  високо  онези  лидери, 
които  поради  Божествената  любов  в 
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сърцата  си,  могат  да  обичат  всички  и 
служат на всички. 

Няма нищо лошо да поискаш от Бога 
да те постави на позиция лидер, но искай 
да  си  според  Неговия  стандарт,  а  не 
според стандарта на света. Бог има нужда 
от  правилни  лидери.  Той  ни  избира  и 
мотивира за лидери в Царството си. Ако 
ти  днес  си  мислиш:  Това  не  е  за  мен, 
тогава нещо не е наред. Ап.Петър ще ти го 
каже:
1Пeтрово 2:9  Вие, обаче, сте избран род,  
царско  свещенство,  свят  народ,  люде,  
които  Бог  придоби,  за  да  възвестява 
превъзходствата  на  Този,  Който  ви  
призова от тъмнината в Своята чудесна  
светлина. 

Искай  да  бъдеш голям  в  Царството, 
но  и  действай  според  правилата  на 
Царството.  Амин. 
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