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1. УВОДКогато мислим за Рождество, няма как в
умът ни да не се породят редица въпроси!
Кой ли не знае историята за родения във
Витлеем Исус, в дома на Йосиф и Мария
Когато стоим пред яслата в древна
Палестина, не можем да не се питаме!
2. ИЗЛОЖЕНИЕКакви въпроси поражда в теб, историята от
Витлеем:
1- Ние вярващите, често твърдим, че Бог не
закъснява и неизбързва. Той е винаги и
точно на време! Тогава защо Той избра
точно това време за раждането на Исус?
Израил е под робство на Рим! Цезаря
решил да си брои хората и то не като
хората да прати преброители, а иска
хората да идат там където са родени и
там да се преброят. Ако днес някой иска
от нас такова нещо, ще го обявим за луд
и няма да ходим никъде! Още повече ако
жена ми е бременна!? Защо Йосиф и
Мария трябваше да бият този път, който
не бе два часа, а … питайте Гутъл
мапс(за по-възрастните, това е глобална
програма, която ти дава разстоянието
между различни точки по земното кълбо
и ти го изчислява в километри и във
враме, ако пътуваш с кола, влак, с
колело или пеш). Та Гутъл картата ми
казва, че пеш от Назарет до Витлеем ще
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ми отнеме 33 часа. Това е ако вървиш с
едно постоянно темпо, на човек без
багаж. Днешните технологии, не
предвиждат придвижване с магаре и не
могат да ти кажат, за колко време ще
пристигнеш, ако си в напреднала
бременност.
2- Ние вярващите винаги се гордеем с
факта че нашия Бог изпраща винаги
правилните хора, на правилното място. В
случая с Исус във Витлеем, сякаш Бог
нещо се беше загледал в бебето и не
разбра, когато групата на грубите овчари
се изсипа в обора. Вместо да организира
баби/акушерки, Той прати при родилката
прости овчари. Тук всеки добър
проповедник ще започне да тълкува, че
овчарите са знаели как да израждат
агнета. Освен това Исус бе наречен
Божия Агнец и появата на овчарите е
било един вид пророчески знак! Въпроса
остава винаги неудобен и ние се питаме:
Защо за Мойсей имаше добре
подготвени акушерки, които отиваха на
време! За Мойсей Бог беше приготвил
царския палат и той беше третиран като
принц, а за Неговия Собствен Син- само
един обор?
3- Но има и друг въпрос, на който аз търся
отговор! Може ли някой да ми обясни,
защо тези двамата не можаха в родния
си град да намерят подслон! Ако аз
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отида в родното си село, със сигурност
няма да спя в обора. Може някой друг да
спи там заради мен, но не и аз. Ако
отида в родния град на майка миПирдоп, със сигурност няма да остана на
улицата. Тогава как стана така, че за
Мария и Йосиф нямаше роднини, които
да им осигурят нещо по-добро от обор.
Евреите са гостоприемни до лудост!
Четете Стария Завет и ще разберете
какво имам предвид! А тук …!?!?Сякаш
провидението вървеше срещу тях!
Аз не мога да намери логичен отговор на
този въпрос! За мен това е неуместно,
нелогично, неприемливо, неясно! Единствения
отговор с който бих могъл да задоволя
любопитството си остава да е заключен в
Божията странност. За нея Словото ни
предупреждава:
Исая 55:8 Защото Моите помисли не са като вашите
помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва
Господ, 55:9 Понеже, както небето е по-високо от земята,
Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И
Моите помисли от вашите помисли.

В тази Негова странност, Бог ни кара да се
замисляме и да виждаме колко често, нашите
мисли и действия са много и силно различни от
онова което Бог иска. Бог вероятно често се
усмихва на глупавите ни мисли и откровено се
смее на глупостите които вършим в наивността
си. А ние не правим ли точно така, когато
наблюдаваме малките и обичани от нас деца?
Възможно е и да го разплакваме, когато Той
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очаква от нас да проявяваме мъдрост и
зрялост, а вместо това вижда и чува
елементарност.
И така, как ние бихме могли да видим Исус
в яслата тези дни и изобщо?Има ли начин?
Дали да не гледаме филма „Исус”, за да може
образа Му да влезне по-дълбоко в нас?
Рождество Христово е време в което ние
можем и трябва да започнем да се
преобразяваме. Не само защото наближава
Нова Година и ние искаме да сложим ново
начало, което да се молим и надяваме да бъде
по-добро. Ние трябва да се преобразяваме,
защото Рождество ни го подсказва.
Аз си спомням два чудесни примера, които
ни подсказват, как да преживеем Рождество:
Пр. Единия е за човек, на когото Исус му
се явил в сън и му казал, че ще го посети на
Рождество. Каква привилегия! Човека се
подготвил със старание и наредил най-богата
трапеза в къщи, събрал близки и познати и
зачакали Исус да звънне на вратата. Всички
очаквали с трепет Исус и … наистина се
звъннало на вратата. Всички се изправили и
домакина отишъл да отвори вратата. С широка
усмивка той отворил и … какво да види.
Клошар! Със скъсани обувки и премръзнали
крака, вмирисан, гледащ с извиняващ се
поглед. Домакина извадил левче от джоба и
побързал да отпрати натрапника. След малко
отново се позвънило и на вратата бил съседа
през няколко къщи. Той се извинил и попитал
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дали не може да закарат детето до болницата,
защото неговата кола не работи, а детето не е
добре. Човека се извинил, че има много гости и
че чакат важен гост да пристигне всеки момент
и затворил вратата. Всички останали в очакване
при следващото звънване да на вратата да
застане сами Той, но … уви. Нямало повече
позвънявания. Всички били разочаровани в
онзи ден, че съня на техния приятел се оказал
фалшив.
Тук ще направя една модулация и ще ви
разкажа една друга история в която Исус дойде.
Дойде и то в нашата църква! Беше новогодишна
вечер. Младежите в църква още не бяха
семейни и още им беше приятно да са заедно и
да празнуват като група. Аз дойдох за да
проконтролирам нещата и да съм сигурен, че
ще има кой да почисти, затвори и заключи
сградата, когато свърши празненството. Когато
дойдох още от вратата ме удари тежка
миризма. Помислих, че канализацията връща.
Колкото навлизах в сградата, ставаше все позле. Ужасих се като си помислих, че младежите
трябва да празнуват в тази воня! Когато видях
младежите, първия ми въпрос беше, какво
става и от къде идва миризмата. Единия от тях
ме въведе в залата и тактично ми посочи един
от ъглите. А там се беше свил един клошармлад човек. Видял отворена врата, видял
младежи и влязъл. Имаше окаян вид.
Излязохме и започнахме да разсъждаваме. Не
може да се празнува цяла нощ в такава смрад!
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Можем да го изгоним, но това някак
противоречи на онова което проповядваме!
Значи, не можем и да го изгоним! Тогава какво е
решението? И аз бях благословен, че
младежите не мислиха дълго. Този човек
трябва да се изкъпе и облече в нови или поне
чисти дрехи. Те го изкъпаха, някой донесе
дрехи по мярка, друг намери обувки, друг топло
палто и нашия клошар за час или два се
промени и заприлича на млад хубав мъж.
Миризмата изчезна. Той придоби настроение.
Беше нахранен с изобилната храна от
празненството. Останал е цяла нощ с тях.
Аз макар да не бях с тях, не мога да
забравя онази нова година. Те също бяха
въодушевени и всички виждаха какво стана и
радостта им беше друга!
Две историй! В нито една от тях, не чухте
Исус да се е появил. Но в тях имаше доста
клошари, хора в беда. Къде ли според вас сред
тези мизерий се крие Исус? Ще оставя да
мислите!
Вчера писах писмо до църквите в Съюза.
Пожеланието ми към тях беше, не да празнуват,
а да преживеят Рождество. Има разлика между
двете.
Да празнуваш е да се забавляваш на
празника. Затова са трапезите, хаоса,
приготовленията, фойервеките. В света за да
бъде по ефективна забавата, се изпива и много
алкохол. Ние сме коледували в домове, където
така отпразнуват и ни гледат с неразбиращ
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премрежен поглед. Ние не се смущаваме и им
казваме какво е Коледа/Рождество.
Другото е да преживееш Рождество. Това
става, когато заедно с другите неща ние имаме
отворени очи и се оглеждаме от къде ще се
появи „Исус”. Не Той няма да изскочи от
големия пакет под елхата. Той няма да дойде и
с червена мантия, снежно бяла брата и вик: Хохо-хо! Той няма да дойде в светлина и блясък,
но много е възможно да се яви като Някой,
Който сякаш не разбира от празници. Някой
който сякаш иска да ти развали празничното
настроение. И то как? Като те занимава със
лични грижи, болки, настроения! Като се мъчи
сякаш да открадне от малкото време което
имаш! Като те занимава с неща, които изобщо
не те интересуват! Като пречи!
Как така,- ще питаш ти- ние сме свикнали
да гледаме на Исус, като на някой който помага,
а не пречи! Божествена логика!?!? Какво да се
прави! Помага, помага, и след това изведнъж
идва и така се намесва в живота ти, че се чудиш
какво да Го правиш!
Именно в такива моменти, Той идва за да
можем не само да ГО празнуваме, но и да Го
преживеем.
Maтей 25:34 Тогава Царят ще рече на тия, които са от
дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми,
наследете царството, приготвено за вас от създанието на
света. 25:35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях
и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; 25:36 гол
бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница
бях и Ме споходихте. 25:37 Тогава праведните в отговор
ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те
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нахранихме; или жаден, и Те напоихме? 25:38 И кога Те
видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те
облякохме? 25:39 И кога Те видяхме болен или в
тъмница и Те споходихме? 25:40 А Царят в отговор ще
им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили
това на един от тия най-скромни Мои братя, на
Мене сте го направили.

Исус ще идва в нашия живот, като найскромен наш брат. Толкова скромен, че изобщо
може да не ни се занимава с Него. Но тази
проповед е за да ни държи будни и нащрек, да
не пропуснем момента и срещата. За да може
когато Го видиш и всичко в теб те нуди да Го
заобиколиш, ти и аз да не го направим. Тази
проповед е да ни каже, че Рождество е време
на промяна на мисленето. Време в което да
сменим начина си на живот в малко понестандартен.
Нестандартните могат да преживеят
Рождество. Те ще се радват дълго след
Рождество. Те ще преживяват Рождество не
веднъж и два пъти, а многократно през
годината.
Стандартните само ще празнуват и след
това ще се отегчават, че има е безумно скучно.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕРождество е! Честито Рождество и не
спирай да очакваш предизвикателството на
появяващия се Исус.

