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1. УВОД- 

(СЛ 2) Не при всяка майка идва ангел 
Гавраил или някой друг, ангел, но аз вярвам, 
че всяка вярваща майка, е с призвание от 
Бога. 

Нещо повече, Може да не е Гавраил, но аз съм 
сигурен, че за всяка майка, която уповава на 
Бога, идва пратеник от небето, за да бъда с нея 
и да я превежда през бременност, а след това и 
да пази и нея и детето от поднебесните и други 
зли сили.  
 
През изминалата седмица, отбелязахме 
празника Благовещение. Празника е веднъж в 
годината, но ако си майка, си майка за цял 
живот. Затова и аз не изпитвам притеснение, да 
поздравя всички майки-християнки с празника 
им и да ви пожелая да сте здрави и 
благословени и никога да не се съмнявате в 
небесната грижа и закрила за вас.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Майките са уникални Божии творения. Още 
първата майка Ева, която беше Божие 
творение, беше натоварена с голямото бреме 
да ражда в болки децата си. Всяко раждане е 
изпълнено с противоречиви емоции, но колкото 
и да е било тежко, аз не познавам жена, родила 
веднъж, да не иска да роди отново, освен ако, 
лекар не е предупредил за наличие на 
опасност. 
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(СЛ 3)Пр. Попитали една майка на 4 деца, 
дяволския въпрос: От четирите ти деца, имаш 
ли някое което да ти е любимото дете? 

За голяма изненада на питащия, майката 
отговорила без да се замисля: Да, разбира се, 
че имам! Любимо ми става веднага, онова което 
се разболее, докато оздравее! Любимо ми става 
онова което е навън от къщи, докато се върне! 
Любимо ми става онова, което е отчаяно, 
докато се окуражи. Любимо ми става и онова, 
което в знак на недоволство и бунт, напусне 
домът ни, … да веднага ми става любимо, 
докато се завърне отново у дома! 

Звучи ли ви познато.  
На някои може да не им хареса, това което 

ще кажа, но имам чувството, че в гърдите на 
Бог, тупти майчино сърце. 

Дълго след смъртта на майка ми, намирах 
нейните послания до мен закачени, залепени 
или просто някъде сложени, точно с тази цел- 
да ги открия и да мисля върху тях, дори когато 
тя не е вече с мен, за да ме съветва.  

Майката е уникално Божие творение. Някой 
шеговито е казал: 

Ако Еволюцията беше вярна, майките 
нямаше да са само с две ръце.  

Библията е пълна с послания за жените и 
за майките. Разбира се, че ако и мъжете слушат 
внимателно тези послания, ще могат да научат 
важни неща и за себе си. Неща, които могат да 
подобрят семейния климат, възпитанието на 
децата и бъдещето на семейството.  
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Историята на Мария е описана в Лука, Йоан 
и Матей  
(СЛ 3)Ето текста в Лука1:26-38 
Лука 1:26  А в шестия месец ангел Гавриил бе 
изпратен от Бога в галилейския град, наречен 
Назарет,  1:27  при една девица, сгодена за мъж 
на име Йосиф от Давидовия дом; а името на 
девицата бе Мария.  1:28  И като дойде ангелът 
при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с 
тебе, [благословена си ти между жените].  1:29  
А тя много се смути от думата му и в 
недоумение беше, какъв ли ще бъде тоя 
поздрав.  1:30  И ангелът - рече: Не бой се, 
Марио, защото си придобила Божието 
благоволение.  1:31  И ето, ще заченеш в 
утробата си и ще родиш син, Когото ще 
наречеш Исус.  1:32  Той ще бъде велик, и ще 
се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще 
Му даде престола на баща Му Давида. 1:33  Ще 
царува над Якововия дом до века; и царството 
Му не ще има край. 1:34  А Мария рече на 
ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не 
познавам?  1:35  И ангелът в отговор - рече: 
Святият дух ще дойде върху ти и силата на 
Всевишния ще те осени; за туй, и святото 
Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече 
Божий Син. 1:36  И, ето, твоята сродница 
Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и 
това е шестия месец за нея, която се казваше 
неплодна. 1:37  Защото за Бога няма 
невъзможно нещо. 1:38  И Мария рече: Ето 
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Господната слугиня; нека ми бъде според както 
си казал. И ангелът си отиде от нея. 

Нека днес да видим няколко неща, с които 
Мария може да ни бъде за пример.  

 

(СЛ 5)А) Когато Бог те призовава, 

подчини се напълно, това е най-

доброто за теб 

1) Времето в което Мария живееше, беше 
време, което днешните богослови определят 
като Божие мълчание. Време от 400 години, в 
които нямаше пророк и откровение от небето. 
Това време се нарича още между-заветен 
период.  

И когато никой не очаква, ангел се явява на 
Мария и и говори, че тя трябва да роди син, 
който ще бъде Син на Бога. Шок.Що за небесно 
откровение! Всички чакат освобождение от 
робство, а Мария с послание за бебе. Едва ли 
някой ще погледне сериозно на такова небесно 
послание.   

Възможно е да се сещаме и за другото 
небесно посещение? Това до Захария. Пак за 
бебе! Небето изпраща бебета! Знаем, че стария 
изпечен свещеник, с опит и познаващ 
Писанията, се шокира дотолкова, че не можа да 
реагира правилно и затова онемя, докато Йоан 
се роди от възрастната му жена, Елисавета.  

Младото момиче Мария, обаче, реагира 
съвсем точно. Тя нямаше опита, стажа и 
познанията на Захарии, но … 
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Да понякога старите и опитни християни, 
със самочувствие и опит, може да се окажем, 
доста сковани и дървени, когато става въпрос 
за реакция на Божии призив. Ние се съмняваме, 
колебаем, увъртаме, пазарим и може дори да 
се окажем, толкова неадекватни, че да 
пропуснем възможността си да бъдем 
употребени. Бог може да ни призове и рано и 
късно, и млади и възрастни. Избора е Негов, а 
решението е наше: 
(СЛ 6) Лука 1:38  И Мария рече: Ето Господната слугиня; 
нека ми бъде според както си казал…  

2)Колко често ние повтаряме: Няма нищо 
случайно в живота ни като вярващи! И когато 
нещо неочаквано дойде и ни завари 
неподготвени, ние започваме да мърморим: 
Ама защо Господи? Ама точно сега ли?  

3)Колко често ние пеем с охота: „Всичко 
давам аз …“, но вместо това сърцата ни са на 
принципа „Туй що мен не може, на тебе Боже!“ 

Дали и днес, когато живеем в трудно време. 
Време в което бизнеса не е сигурен и парите 
може да се стопят за месец. Време в което 
може да се окажем(може дори вече да си) без 
работа, респективно без пари. Време в което 
може да легнеш болен, дори на смъртно легло. 
Време в което може лесно да изгубиш много 
близък човек, съвсем ненадейно. Дали днес сме 
готови да чуем Божии призив към нас или сме 
по-загрижени да оцелеем? Ако Бог те призове, 
със сигурност ще оцелееш!  



 7 

(СЛ 7)Нека ви припомня Йов, който за много 
кратко време изгуби, така както никой от нас не 
е губил-имот, деца, здраве. Какво каза той?  

Йов 2:10  А той й каза: … само доброто ли да приемаме 
от Бога, и да не приемаме и злото?... 

(СЛ 8)От другата страна на монетата на 
подчинението на Божия призив, стои Йона. 

Бог го прати в една посока, а той реши да 
пътува в обратната. 

 И така днес примера на Мария е пред 
очите на мъже и жени, на млади и стари. Ако в 
тези дни чуем Божия призив отправен към нас, 
можем ли без страх да кажем: Ето ме, нека да 
е според Твоята воля Господи!  

И вероятно ще трябва да добавим: 
Дай ми сили, да се подчиня, защото съм 

слаб, колеблив, страхлив и непостоянен! 
Няма ли да е прекрасно, да чуем Божия глас да 

ни зове да извършим нещо за Царството Му 
в тези напрегнати дни?  

Ако има желаещи, ще има и призовани! 
 

(СЛ 9)Б) Бог може да те призове, дори 

да не си съвършен 

Това е на мен ми звучи, като добра новина. 
Значи, няма нужда да съм съвършен, 
перфектен, образцов, за да бъда призован от 
Бога. Значи, Бог и от това което съм днес,  може 
да извае красиво произведение?! 
(СЛ 10)Пр. Историята на едни наш съвременник ни 

представя трогателна картина. Човекът се казва д-р 

Бенджамин Карсън- известен Американски неврохирург, 
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станал популярен в САЩ, чрез успешните си операции за 

разделяне на Сиамски близнаци.  
До януари тази година е бил в кабинета на Тръмп, като 

Секретар по благоустройството. Майка му сама ги отглежда с 

брат му. Тя не им разрешавала да стоят с часове пред 

телевизора, а вместо това тя ги насърчавала да четат, и 

изисквала от тях, след като са прочели някоя книга, да 

напишат реферат по книгата и тя провервала всеки реферат. 

Тя винаги насърчавала децата си да се стремят към високи 

цели. Макар и да ги отглежда с много труд и през много 

препятствия в живота, тя не спирала да ги насърчава и 

окуражава да си поставят високи цели. 

Минало доста време и един ден, когато бил в 

прогимназията … младия Бен, с удивление открива, че майка 

му, която толкова старателно проверявала рефератите им, … 

не може да чете. 

Да бъдеш майка е високо Божие призвание, 
да бъдеш призван от Бога е велика привилегия, 
на която не бива да се гледа с пренебрежение. 

Мария не беше съвършена. Въпреки, че 
Католици и Православни я боготворят, тя се 
оказва съвсем земен човек, с грешки и 
слабости, но дори и най-слабия човек, призван 
от могъщия Бог, може да се превърне в 
стоменен инструмент, извършващ невъзможни 
дела. Евангелистите са си направили труда да 
посочат, индиректно някои от нейните слабости. 
След малко ще ги посочим!  

Някой може да ме апострофира: Как може 
да си послушен на Бога и да не си съвършен? 

Йоан Златоуст е казал, че в сътворяването 
на човека, Бог изявява своя божествен гении по 
два начина: Първо Той създава човека 
уникален и съвършен, за да може човека когато 
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опознава себе си, да дава слава на Бога. Аз 
винаги съм се чудил, как лекарите може да 
бъдат атеисти. Те всеки ден се ровят в тази 
мини-вселена наречена тяло и да отричат, че тя 
е създадена от висш Разум, е … простете, 
непонятно и безумно. Второто, което прави Бог, 
е че Той допуска това сложно и специално тяло, 
да има много недостатъци и да се поддава на 
външни поражения. Това Бог го прави с цел, 
човека да не забравя, че е творение и да НЕ се 
възгордее и да почне да се боготвори.  

Исус засича майка Си, няколко пъти, когато 
тя се опитва да влияе на служението му.  
(СЛ 11)Веднъж в Кана, на една сватба, след 
като майка му Мария Го е вкарала в един 
проблем на веселящите се и нямащ нищо общо 
с благовестието Исус и казва:  
Йоан 2:3  И когато се свърши виното, майката на Исуса Му 

казва: Вино нямат. 2:4  А Исус - казва: Какво има 
между Мене и тебе жено? Часът Ми още не е 
дошъл.  2:5  Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, 
сторете.  

(СЛ 12)Втори път, Мария и останалите и деца 
искаха да се срещнат с Исус, докато Той беше с 
учениците си и с много хора. Идват и Му казват: 
Maрк 3:31  Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като 

стояха вън, пратиха до Него да Го повикат.  3:32  А около 
Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти 
и братята Ти вън, търсят Те.  3:33  И в отговор им каза: 
Коя е майка Ми? Кои са братята Ми?  3:34  И като 
изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и 
братята Ми!  3:35  Защото, който върши Божията 
воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.  

Като майка тя се гордееше със Сина си. 
Като майка тя беше загрижена за Него и 
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вероятно искаше да го предпази от враговете 
Му, но тя също не разбираше, че в мисията 
която имаше Исус, Той притежаваше защитата 
на цялото небесно войнство, но в същото 
време, Той не искаше да се възползва нито от 
земните си защитници, нито от небесните. Исус 
също не принадлежеше на никого по-вече или 
по-малко. Той много точно отговори на майка 
си: „Който върши Божията воля, той Ми е 
брат и сестра и майка!“ 

Въпреки допусканите грешки, Исус не осъди 
майка си, но се грижеше за нея.  

Скъпи майки, не живейте с вината за 
грешките. Не живейте с чувството за 
неизпълнен дълг. Вместо това се старайте да 
вършите Божията воля спрямо децата си, а тя е 
МОЛИТВА. Тогава Бог ще ви покаже какво 
означава БЛАГОДАТ на дело. Той ще изправи 
всяка допусната грешка и ще се погрижи да 
постави децата ви на правилния път в живота 
им. Има време за възпитание на децата и то 
трябва да се използва мъдро. Не оставяйте 
друг да възпитава децата ви. Не учители, не 
улица, не телевизия. Дайте им най-доброто от 
вашето сърце. Не мислете, че задоволявайки 
всяка тяхна прищявка, вие сте добрите майки. 
Научете ги да работят, да уважават, да се 
молят и да обичат. И помнете, никой от нас не е 
перфектен. Да зная: 
(СЛ 13)Ако отворим последната глава на 
Притчи, там в 31 глава, от 10 стих до края, ни е 
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представен образа на перфектната жена, която 
можеби ще изглежда като богинята Шива: 

 
Тя не спи вечер, за да може да довърши 

онова, което през деня не е свършила. Тя готви, 
почиства и подрежда, преде и тъче, продава и 
купува, раздава милостиня. Отглежда деца и 
мъжа и е старейшина и затова не върши много 
работа, защото заради нея е почитан в града. 
Тази идилия обаче започва с реторичен въпрос: 

„Кой може да намери? Да, кой може да 
намери такова нещо? Отговора е „Никой!“ Няма 
нищо лошо да искаш да притежаваш повече от 
качествата на тази виртуална жена, но помни, 
че ние сме това, което позволим на Бог да 
направи от нас.  

Затова ако си майка благодари на Бога за 
този Негов дар и за това велико призвание.  
Моли се всеки ден, за себе си, за децата си и за 
онези жени които искат да бъдат майки, но не 
могат. Изпълнявай с ум и сърце задълженията 
си на майка, а за останалото не се грижи- Бог 
ще се грижи за него! 

Скъпи Братко и сестро, никога не казвай, аз 
съм недостоен  за да ме призовава Бог. Бог не 
призовава „достойни“ хора. Той търси хора 
желаещи да бъдат призовани. Не казвай: аз не 
съм готов, аз не съм достоен, аз не съм 
добър! Кажи: Аз искам да бъда употребен! 
Изпрати мен Господи!  

(СЛ 14)В) Когато Бог те призове, бъди 

готов за тестови-изпитания 
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Пр. Защо много хора днес не се доверяват 
на ваксините против Ковид? Защото не са 
тествани достатъчно! 

Мария вероятно разбра грешките си и ги 
коригира. Ние не чуваме Исус често да говори 
за нея или с нея, но знаете ли къде можем да я 
видим натрапчиво?  
(СЛ 15)Най-често я виждаме, около страдащия 
си син. Исус носеше кръста, висеше на кръста, 
умираше на кръста, за Мария този кръст, беше 
точно както стария Симеон и беше предсказал:    
Лука 2:35  Да! И на сама тебе меч ще прониже душата ти, за 

да се открият помислите на много сърца.  

Кръста пронизваше душата на майката, но 
тя беше научила, че Исус не е само неин син, но 
и сина на Бога. Тя беше разбрала, че когато Бог 
позволява нещо да се случи, тя не трябва да 
стои на пътя Му. Може да наблюдава, може 
тихо да страда, може душата и да се раздира, 
но трябва да остане послушна/покорна на 
призванието. Верността към призванието 
получено от Бога, се тества както златото през 
огън. Пак ще ви припомня Йов. Дявола точно 
това каза на Бог, когато Бог се хвалеше с 
праведноста на Йов: 
(СЛ 16)Йов 1:9  А Сатана в отговор на Господа рече: Дали 

без причина се бои Иов от Бога?  1:10  Не си ли обградил 
от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил 
си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на 
земята. 1:11  Но сега простри ръка и допри се до 
всичко що има, и той ще Те похули в лице.  

И по-късно отново: 
(СЛ 17)Йов 2:4  А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа 

за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота 
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си.  2:5  Но простри ръката Си сега та се допри до костите 
му и до месата му, и той ще Те похули в лице.  

Това каза Дявола: Тествай го!  Той и за нас 
не се колебае, да предизвиква Бога: Тествай 
го/я! Готов ли си за тест? Зная, че не е приятно, 
но е нормално! Има ли нещо, което може да те 
отклони от Божието призвание-имот или 
здраве? Аз трябва да си задам този въпрос, 
преди Сатана да ме е подложил на изпитание.  

Не трябва материалните неща, да ме 
заслепяват, да ми отклоняват вниманието от 
вечния живот! Не трябва да позволявам на 
земния живот, да ме откъсва от мислите и 
надеждите ми за вечния живот. Не трябва да 
позволявам на физическите страдания и 
несгоди, да ми вкарват хули и недоволство 
против Бога в ума или устата. Не трябва да 
забравям, че метала се освобождава от 
примесите, само когато се вкара в огъня и се 
нажежи до разтопяване.  
(СЛ 18)Щяхме ли да помним Йосиф, ако не бяха 
ямата, робството и затвора? Щяхме ли да 
помним Давид, ако не беше силния Голиат и 
кръвожадния Саул? Щяхме ли да помним 
Данаил, ако не беше рова на лъвовете? Щяхме 
ли да знаем, за Седрах, Месах и Авденаго, ако 
не беше пещта, дотолкова нажежена, че уби 
палачите на тримата младежи?  

Призванието е ефективно когато е 
издържало теста.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Искам да поздравя всички майки-християнки. 
Божия призив към вас е да носите в радости и 
трудности тази отговорност. Да възпиташ дете е 
велико призвание. Да възпиташ правилно дете 
означава да спасиш една човешка душа, а това 
е най-важното. Затова, ако си майка на 
невръстни деца, за които имаш шанс да ги 
насочваш, тогава потопи се в Библията и търси 
от там, не от Интернет или книгите на 
психолозите. Словото е изпитано ръководство 
за изграждане на добър характер у детето, 
молитвата е сигурен помощник там където сме 
слаби, а Бог е Онзи Който коригира всяка наша 
грешка. Ето няколко прости и кратки съвети: 
(СЛ 19)Ако дете живее с критика, то се учи да 
осъжда, 

Ако дете живее във вражда, то се учи да 
наранява. 

Ако дете живее в насмешки, то става 
несигурно. 

Ако дете живее със срам, то ще абзорбира 
вина. 
(СЛ 20)Ако дете живее в толерантност, то става 
търпеливо. 

Ако дете живее в насърчения, то израства 
уверено. 

Ако дете живее в похвали, то се научава да 
цени. 

Ако дете живее в справедливост, то умее да 
показва справедливост. 

Ако дете живее в сигурност, то придобива 
вяра. 
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Ако дете живее в одобрение, то се научава 
да харесва. 

Ако дете живее с приемане, то се научава да 
открива любовта в света.  

Ане. Деца подарили букет на майка си за 
деня на майката. Тя била впечатлена, защото 
те го купили със спестени парички. По голямото 
казало: Искахме да ти вземем едни цветя, 
много добре оформени, ама бяха много скъпи. 
Бяха във форма на сърце и на лента пишеше: 
Почивай в мир! Ти нали все казваш, че искаш 
малко мир и спокойствие за да си починеш! 

Не пилей времето за възпитаване на децата!  
Ако времето е отминало и възпитателните 

методи вече не работят, тогава примера и 
молитвата остават, като единствено средство в 
борбата за душите на децата ни.  

Някои ще видят резултати докато са живи, 
други ще наблюдават от небето, но молитвите 
са най-правилните инвестииции, когато се 
борим за душата на родното ни дете или на кой 
да е друг.  

И накрая, за всеки от нас: Искаме ли да сме 
хора на призванието? Бог и днес търси 
желаещи да приемат призвание! Имаш ли 
кураж, да кажеш: Употреби мен Господи! 
Изпрати мен Господи! Или както Мария: 
(СЛ 21)Ето Господната слугиня/Господния 
слуга, нека ми бъде както си казал! 

Кратък, но богат на съдържание отговор, 
който за Бога означава много! 


