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1. УВОД- 

Матей ни превежда, през едно интензивно 
пътуване на Исус: 

-първо през равнината на 
послушанието/покорството/смирението. Това е 
пътуването в което ние имаме нужда да спрем 
да разчитаме на себе си и на хората, и да 
започнем да се уповаваме на Бога. Не е лесно, 
но е полезно. Има вярващи, на които им 
харесва да са в такава позиция и могат да 
останат цял живот при „тихите води и при 
зелените треви”. Ние не обичаме конфликтите и 
нервите и затова предпочитаме да си мълчим и 
да не създаваме напрежение. Но Бог не иска да 
останем в долината на житейското си пътуване. 
Той ни е призовал да продължим с изкачването 
по стръмния склон на планината. Този склон не 
е лесен и не е спокоен. 

-Нерекохме го отсечката на силата. 
В този втори етапна пътуването, ние 

видяхме Исус в ролята на нелесен за общуване 
човек. Той не е толерантен(към греха), не е 
сговорчив(с измамните водачи), не премълчава 
грешките дори когато са направени от 
приятелите, дразни и предизвиква враговете 
си.Исус не търси спокойствие и мир, сякаш 
обратното. 

-финала на земното пътуване на Исус, e 
като покоряване на връх. Характеризира с един 
вид особено поведение. Път който можем да 
определим като Пътя на Жертвата!   
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В това пътуване, което не изглежда никак на 
пътуване, а по-скоро на катерене по стръмен и 
опасен склон, Исус изцяло се е концентрирал 
върху жертвата, която предстои. Той мисли за 
края, Той говори за края, Той върви към края. 

А) Готов и фокусиран върху финала 

Матей ни описва това пътуване на Исус в 
последните две глави от Евангелието си.  

Аз искам да разгледаме това което става с 
Исус в последните дни и часове на живота Му, 
като бързо се местим от онова враме в нашето 
ежедневие, с цел да намерим приликата  и 
примера с нашето състояние. 

 
А.1-Да не бъда изненадан от края: 
Исус не беше изненадан от идващия край на 

живота си: 
Maт 26:2  Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата, 

Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.  
Maт. 26:12  Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми 

стори го за да Ме приготви за погребение.  
Maт. 26:18  Той каза: Идете в града при еди кого си и 

речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, 
Maт. 26:24  Човешкият Син отива, както е писано за 

Него; 

Той го очаква, Той открито го коментира и 
подготвя и Себе Си и близкото си обкръжение. 
Но Исус не говори за страданията и смъртта си 
само в последните си мигове. Той въвежда 
учениците си доста от рано. Той не позволява 
на хората около Себе Си, да мислят, че смъртта 
Му ще е в резултата на някакво бързо 
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негативно стечение на обстоятелствата. Ние 
виждаме един Исус, който говори за това 
последно пътуване, доста отрано.  
Maт. 16:21  От тогава Исус почна да известява на учениците 

Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да 
пострада от старейшините, главните свещеници и 
книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде 
възкресен.  

Maт. 17:12  Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го 
познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и 
Човешкият Син ще пострада от тях.  

 
И това е поучително за нас. Ние следваме 

малко или много този модел на житейско 
пътуване. Ние не трябва да позволяваме, 
пътуването на жертвата да ни изненада. Ако си 
вървял и преминал през време на смирение, 
след това Бог те е превел през време на сила и 
дела за Господа и ти е дал привилегията малко 
или много да Му служиш, ти и аз трябва да сме 
готови и да не ни изненада времето на 
жертвата.  

Ние казахме, че това разглеждане, ще ни 
помогне да видим един модел, който можем да 
очакваме да се случи повече или по-малко и в 
нашия живот.  

Смъртта не е приятната тема за разговор 
дори за Християни. Примера на Исус, ни 
показва, че ние не трябва да я изключваме от 
списъка с неща, за които да говорим. Повечето 
от нас, не умираме изненадващо, но дали 
болест, дали възраст, ни подготвят за края. 
Когато виждаме края, ние не трябва да бягаме 
от това да подготвяме себи си и околните и най-
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вече близките за това събитие. То е само един 
миг, но докато стигнем до този миг, ние най-
често трябва да извървим трудния и стръмен 
склон на жертвата. Затова докато сме още 
живи, ние трябва да мислим за някои неща. Ние 
трябва да се подготвяме за този миг. Той е 
неизбежен, той е неотменим( с малки 
изключения, ако участваме в грабването на 
църквата. Вярата ни в това гребване, не трябва 
да ни възпира да се подготвяме за момента на 
прехода от времето към вечността. 
Подготовката ни включва няколко неща. 
Първото вече го споменахме, а то е да се 
подготвяме, за да не дойде мига, а ние от страх 
спрямо него, да не сме се подготвили и да не 
сме подготвили и близките си.  

Второто което влиза в подготовката е :  
 
А.2-Да съм готов да предам силата  
Исус дойде, живя и още с встъпването си в 

служение, започна да подготвя своите 
наследници. Той избра бързо дванадесетте и 
започна работа с тях. Само си помислете:  

Каква грандиозна работа, да обърнат света 
към живия Бог. Исус знаеше какво ги чака, но 
въпреки знанието си, Той не заложи на повече. 
Той не направи смени. Той не промени 
отношението си към тях. Той ги подготвяше за 
времето в което, те щяха да действат сами, без 
Него (за да Го питат), изграждащи Божие 
царство тук на земята.  
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В нашия живот, Бог ни учи важни и ключови 
уроци. Тези уроци, не ни се дават за наше 
удоволствие или за само да лично ползване. Те 
ни се дават, за да ги усвоим, за да ги 
използваме, но и старателно да научим, някои 
хора на тях.  

Не трябва да забравяме думите на Апостол 
Павел към Тимотей: 
2Tим. 2:2  И каквото си чул от мене при много свидетели, 

това предай на верни човеци, които да са способни и 
други да научат.  

Павел казва на Тимотей: 
Аз съм научил, неща, които са важни и ти да 

знаеш. Аз ти ги предадох, като очаквам от тебе 
и ти да ги предадеш на верни човеци, които да 
търсиш и на които да ги предадеш, заедно с 
нещата които и ти си научил. Така да научиш и 
тях. 

Това е Библейски принцип. Бог отрано учеше 
народа си на този принцип: 
Втор. 4:9  Само внимавай на себе си и пази добре душата си, 

да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и 
да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на 
живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си;  

 
Теб, Бог натоварил ли те е с някакъв духовен 

товар- мъдрост, разбиране, светлина за 
духовни истини и практики? Може изобщо да не 
си мислил по този въпрос. Защо седим и неделя 
след неделя слушаме? Това е за да имаме 
какво да предадем на верни след нас. Ако Бог 
те е натоварил, Той днес ти казва: мисли, моли 
се и търси верни –обикновено по-млади от теб 
хора, на които съзнателно да предадеш.  
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Аз съм на 56 год. Тези проповеди ме карат 
сериозно да мисля по въпросите на 
предаването. Аз искам да мога да предам. 
Затова търся: 

Търся силни вярващи 
Търся верни човеци 
Търся мъдри водачи 
Търся далновидни личности 
Търся отговорни единици 
Често се сблъсквам с млади хора, които се 

страхуват да излязат от комфорта си. Които 
мислят повече за земното, отколкото за 
небесното. Които страстно търсят на коя 
западна държава да станат граждани, вместо 
да са фокусирани върху небесното си 
гражданство. Ние трябва да научим младите, на 
правилна оценка за живота. Те учат науки, но 
преди всичко учат духовно познание, с цел да 
могат да оставят мъдрост на следващите, след 
тях.  

Срещам и други млади (по възраст) вярващи, 
които когато живота ги постави в моменти в 
които те трябва да жертват, те се оказват 
неготови да жертват. Бог иска ние да сме 
подготвени, за финалната права. Затова Той 
понякога ни дава да вкусим парченца от 
жертвата. Това е за да придобием привкус към 
тези дни и това време. Това е за да ни каже: Не 
забравяй! Живота тук, не е всичко! Живота тук е 
подготовка, за живота там!  

Много съм разочарован, когато подложени на 
малко дискомфорт, тези (най-често млади хора, 
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семейства), започват да обвиняват, да се 
сърдят на Бог, на църква, на човеци. Те спират 
да идват на църква, „за да се оправят“. Те 
считат, че за да служат на Бога, трябва да са 
здрави, добре и в перфектна форма. Разбира се 
много добре знаят, че Бог може най-добре да се 
прославя в нашата слабост, но използват 
бедите и трудностите, не за друго, а за да 
„накажат” Бог, че им е отнел комфорта.  

 
Разбира се има и такива, които смятат, че 

физическата слабост и духовната сила са 
обратно пропорционални. Това е третото, което 
искам тази вечер да разберем: 

 
А.3-Да не отпадаш бъркайки Силата на 

Духа в себе си, със физическата си сила.  
Исус може да преживяваше тежко дните 

преди смъртта си, но съвсем не беше слаб. Той 
продължаваше да учи учениците си. Той 
продължаваше да бъде с тях. Той споделяше 
мислите и чувствата си с тях. Той ги 
насърчаваше, въпреки, че знаеше, как те ще Го 
изоставят. Исус макар и слаб физически, не 
беше слаб духовно. 

Павел беше научил този урок и го предаде на 
църквата в Коринт: 
2Кoр. 12:7  А за да се не превъзнасям поради премногото 

откровения, даде ми се трън  в плътта, пратеник от сатана 
да ме мъчи, та да се не превъзнасям.  12:8  Затова три 
пъти се молих на Господа да се отмахне от мене;  12:9  и 
Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото 
силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с 
преголяма радост по-добре ще се похваля с 
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немощите си, за да почива на мене Христовата 
сила.  12:10  Затова намирам удоволствие в немощи, в 
укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; 
защото, когато съм немощен, тогава съм силен.  

 
–КОГАТО съм слаб, тогава съм най-силен. 

Това е истина, която ние бързо забравяме. 
Изпаднал ли си в слабост, болест, изпитание? 
Бог иска да ти демонстрира сила! Време е да 
стоиш и гледаш и учиш, как Бог действа. Затова 
спри да хленчиш, замълчи, отвори очи и искай 
да не пропуснеш момента на истината. Отвори 
ума и сърцето си за това откровение, за да 
излезеш благословен, умъдрен и радостен, ако 
така си гледал на изпитанието си. Можеш обаче 
и да останеш, умислен, тъжен, уморен, изцеден 
и дори оглупял, ако си гледал на изпитанието си 
като на наказание, като на бреме, като на нещо 
ненормално и отвратително, което с 
нетърпение чакам да се махне от мене и от 
живота ми.   

-да не се сърдя на Бога, когато ми отнема 
конфорта 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

1-Мисли от рано за края. Не трябва той да 
те свари неподготвен. 
2-Търси добър материал(верни човеци) на 
когото да предадеш духовната си мъдрост. 
3-Не позволявай духовната ти сила, да е 
зависима от физическата.  


