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1. УВОДРазказа в началото на десета глава, в Марк
има своя предистория четири глави по-рано:
Марк в шестата(6:14-29) глава ни разказа
историята за края на Йоан Кръстител. Ако сте
забелязали историите на Марк са кратки и той
не се впуска в подробности. В този случай в
шеста глава обаче, той дава доста подробности
около смъртта на Йоан Кръстител и ние
разбираме, че причината за трагичната и
жестока смърт на този най-велик сред
пророците е, неодобрението спрямо един
развод и един брак- този на Ирод Антипа, който
се развежда с жена си и се оженва за братовата
си жена- Иродиада. Йоан Кръстител си е
позволил да критикува този развод и това му
коства омразата на Иродиада и съответно
живота му.
Вече усещате ли за какво става въпрос?
Историята която Марк ни разказва е една
клопка от страна на Фарисеите спрямо Исус.
Техния план беше да повторят (ако е възможно)
историята на Йоан с Исус. Марк ни е казал, че
Ирод се интересува от Исус, така както се
интересуваше и от Йоан. Фарисеите си
мислеха, че Исус все някъде щеше да
предизвика Ирод да го арестува и тогава те
знаеха как да злепоставят Исус- някой щеше да
подскаже на Иродиада какво да прави.

3

И ето Исус е там където Ирод управлява,
затова те подхождат към пъкления си план:
питат Го да каже какво мисли за развода.
2. ИЗЛОЖЕНИЕИсус разгадава плана на фарисеите, но се
ангажира да отговори. Защо? Защото въпроса е
бил актуален както тогава, така и днес.
Разказа на Марк поставя пред нас три
важни и твърде обширни теми:
(СЛ 2) 1) Неприкосновеността на
Семейството-1-9ст.
Казано в прав текст, Исус е принуден от
ситуацията да коментира темата за ЦЯЛОСТТА
НА СЕМЕЙСТВОТО.
Фарисеите питат: Кога можем да напускаме
жените си или да разваляме семействата си?
Важен въпрос!
КАК ДА МИСЛИМ и КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ
КЪМ ЕДИНИЦАТА НАРЕЧЕНА СЕМЕЙСТВО!
В Библията откриваме няколко мнения!
Едното на Мойсей, който е абсолютен
авторитет за тогавашния Евреин, другото е на
Бог, който е Върховен авторитет, другото е на
Исус и години по-късно ще се появи и мнението
на ап. Павел.
Мойсей виждайки какво става всред
израйлтяните, постановява правило с което да
позволи на изоставени от недоволния си мъж ,
жени да има на семейство отново. Така от една
страна той дава зелена светлина на
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недоволните мъже, както и права на
изоставените жени.
Той казва във Второзаконие следното:
(СЛ 3)Второзаконие 24:1 Когато някой вземе
жена и се ожени за нея, ако тя не придобие
благоволението му, защото той намира в нея
нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо,
и, като го даде в ръката й, да я изпрати из
къщата си. 24:2 А тя, като излезе из къщата му,
може да иде и да се омъжи за друг мъж. 24:3 Но
ако я намрази и вторият мъж, та й напише
разводно писмо, и като го даде в ръката й я
изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж,
който я е взел за своя жена, 24:4 то първият й
мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак
за жена, понеже е осквернена; защото това е
мерзост пред Господа.

Исус оправдава Мойсей, за това което е
написал, с коравосърдечието на евреите и
веднага препраща питащите към Битие 1:27 и
2:24. Към Божията, а не Мойсеевата заповед и
подредба на семейството
(СЛ 4)Битие 1:27 и Бог създаде човека по Своя
образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги
създаде.

И
Битие 2:24 Затова ще остави човека баща си и
майка си и ще се привърже към жена си и те ще
бъдат една плът.

Днешния извратен свят поставя семействата
под сериозна заплаха. Заменя ги с перверзни
алтернативи. Легализира тези перверзии и се
гордее с това.

5

Тук обаче говорим за семейството такова
каквото Бог го е постановил. От текстовете в
Стария Завет, не е трудно да се разбере, че
развода не е приемлива алтернатива за Бога.
(СЛ 5)Малахия 2:15 …Затова внимавайте в
похотите си, И никой да не постъпва невярно към
жената на младостта си. 2:16 Защото, казва
Господ, Израилевия Бог: Аз мразя напускане,

И ако за Бога не е алтернатива, ако Бог го
мрази, може ли и трябва ли ние да го
насърчаваме, да го одобряваме, да го
практикуваме? Затова и чуваме, Исус да казва:
(СЛ 6)Марк 10:9 И тъй, онова, което Бог е
съчетал, човек да го не разлъчва.

Семейството е Божие творение, не човешко!
Когато Бог твори нещо, Той не се връща назад,
защото Неговото творение е перфектно.
(СЛ 7)Марк използва думата „Бог е съчетал“,
оригинала използва дума която е означавала
„поставя в ярем“. Използвало се е при
свързване на два вола в ярем за да теглят кола,
рало или да движат воденичен камък.
Това са два вола на които човека е съчетал
силите за да теглят в една полезна посока и да
споделят тежестта, товара и усилията за да се
извърши полезен труд. Ярема може да е много
красив и удобен или грозен и разраняващ, но
предназначението му е едно и също. Така и Бог
когато свързва мъжа и жената в семейство,
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очаква те да теглят в една и съща посока едно
БРЕМЕ, наречено БРАК.
Нещо повече, когато Бог съчетава един мъж
и една жена, Той създава свое копие:
(СЛ 8)Битие 1:27 и Бог създаде човека по Своя образ; по
Божия образ го създаде; мъж и жена ги
създаде.

Две неща трябва да разберем и запомним:
1)
Първо: Семейството трябва да е
Божие творение, което като такова, да
представлява миниатюрно копие на Бога. То не
трябва да е грешка и затова трябва да се
довери от начало до край на Божията воля.
2)
Второ: В Църквата семейството
трябва да е на почит и уважение, развода да не
се насърчава, но разведените да са обичани, не
презирани и отхвърляни, а неженените трябва
да са подкрепяни и насърчавани, да служат
усърдно на Бога, вместо да се самосъжаляват и
линеят.
-Ако сте семейни, аз искам да ви съдействам да
останете такива докрай, като служите на Бога с
целите си домове!
-Ако сте разведени, аз ви казвам, че ви обичам
и искам да ви помогна да се настроите на
вълните на Божията благодат и да се научите
да чувате гласът Му и да се ориентирате в
планът Му за вашия живот. Бог има чудесен
план за разведените, ако решат да се отдадат
на добро възпитание на децата си(ако е
възможно) или ако решат да се отдадат в
служба на Бога.
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-Ако сте несемейни, с любов, съвет и
съдействие ще направя всичко по силите ми за
да можете да се задомите, а докато стане това,
ще ви насочвам да дадете сили и време за
Божието Царство.
(СЛ 9)2) Кои са ситуациите в които
развода е възможен в едно семейство
според Библията?-ст.10-12
Въпреки че съм толкова категоричен в
отричането на развода в едно семейство,
трябва да призная, че Словото очертава
граници на семейството, но то допуска и
възможни изходи. Кои са те? Защо са дадени?
Ето тези които Словото задава. Ако искате да
мислите и да се опитвате да ги интерпретирате,
можете да отворите Първо Посланието на
ап.Павел до Коринтяните, където той в седмата
глава разглежда различни възможни казуси в
живота на едно семейство:
(СЛ 10)А) Първа възможност: Когато
невярващ съпруг не се развежда, но подлага
вярващия на тормоз
1Коринтяни 7:10 А на жените заръчвам, и то не
аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; 7:11
(но ако го остави, нека остане неомъжена, или
нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща
жена си.

Павел явно допуска казуси, които налагат
развод. Той визира най-вече жените, защото те
най-често са били обект на тормоз. След като
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дава препоръката си, към тях да търпят, той
допуска и възможна крайна мярка-развод. Кога
това може да се наложи? Когато става въпрос
за неща, които не са конткретизирани от
Словото.
Пр. Познавам двойка които се разведоха,
защото жената не позволяваше на мъжа си да
имат изобщо някакъв сексуален контакт. Това е
против нещо друго което Павел споменава
малко по-горе в същата глава:
(СЛ 4)1Коринтяни 7:2 Но, за да се избягват
блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена,
и всяка жена да има свой мъж. 7:3 Мъжът нека
има с жената дължимото към нея сношение;
подобно и жената с мъжа. 7:4 Жената не
владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не
владее своето тяло, а жената. 7:5 Не
лишавайте един друг от съпружеско
сношение, освен ако бъде по съгласие за малко
време, за да се предавате на молитва, и пак
бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава
чрез вашата невъзможност да се
въздържате.

(СЛ 5) Възможно е в един дом да има
тероризиращ съпруг, който поради различни
причини да подлага на изтезания другия и
злоупотребява с търпението, покорството и
добротата. Възможно е да се появят психически
разстройства или наркотична, алкохолна или
друга зависимост , при което отношенията
загрубеят и станат непоносими, дори опасни
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както за партньор, така и за деца. Много
вярващи, не намират сили да издържат на
такъв тормоз и предприемат развод.
Нека поясня: В такива случаи Словото не
насърчава развода. Аз бих казал, то насърчава
тези изпитания да се използват за да се търси
силата и действието на Бог в семейните
взаимоотношения, вместо развода, но тогава
много зависи колко е вярата, доверието в Бога и
силите да бъдат понасяни тези трудности.
(СЛ 4)1Коринтяни 7:17 Само нека всеки
постъпва така, както Господ му е отделил
сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така

заръчвам по всичките църкви.
В тези случаи, Павел препоръчва, ако
вярващия не издържи и се разведе, да не
предприема втори брак, а преди развод, да
търси Божие водителство и да провери какво е
призванието му- да не би Бог да иска чрез
търпението му да доведе грубия партньор до
спасение.
Пр. Вкитното Рилското село Костенецимаше Баптистка
църква преди много години. По онова време(50 те години на 20
век) е имало вярващи, които са се отдали на благовестието и са
обикаляли по села и градове с единствената задача да
благовестват и водят души при Христос. По разказ от баща ми
възстановявамимето на архитект Бранко Бранков. Български
Мисионер отдаденна благовестване, отива за няколко дни в
с.Костенец. Проповядва в църквата и обикаля от къща на къща за
да насърчава и благовества. Една от сестрите споделя, че мъжа и
е комунист и се страхува за кариерата си и много и се кара, за
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това че е вярваща и ходи на църква. Брат Бранков и казва да
каже на мъжа си, че утре по обяд, той ще ги посети и иска да
говори с мъжа и. Тя съвсемсе паникьосва, но разказва всичко на
мъжа си. Той е груб човек и псувайки, се заканил, че този само да
престъпи прага на двора ще съжалява. Не казал на жена си какво
е замислил, но клопката била, че те имали няколко много свирепи
кучета които пазелидвора и имота. Мъжа около обядразвързал
кучетата и зачакал неканения гост. По едно време той вижда, че
човека се е спрял предвходната врата. Синтерес мъжа гледал
задпердето какво ще стане. Брат Бранко отворил входната врата
и влязъл в двора. Мъжа гледал и не вярвал на очите си. Тези
кучета, които не давали човек да мине край оградата, сега
лежали на метри от госта, повдигнали глави и без да реагират
продължили да си лежат. Бранков влязъл в къщи, а мъжа с
отворена уста не можел да каже нищо друго, освен: „Ти трябва да
си Божи човек!“. Този ден, той предал живота си на Исус и
повярвал заради чудото, което видял с кучетата и вярващия брат
Бранков. По-важното е че сестрата дълго и настоятелно се била
молила мъжа и да повярва, колкото и невероятно да и изглеждало
това.
За Бога няма невъзможен семеен казус. Иска
се търпение, молитва(пост) и настойчивост!
(СЛ 13)Б) Втора възможност: Нетърпимост
към ВЯРАТА
1 Коринтяни 7:15 Но, ако невярващият
напусне, нека напусне; в такива случаи братът
или сестрата не са поробени на брачния закон.
Бог, обаче, ни е призвал към мир.

Възможно е някой да повярва и невярващия
съпруг, съпруга да проявява нетърпимост към
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вярата. Те може един ден да застанат със
следния ултиматум: Или Бог или аз!
С други думи да поставят това условие спрямо
вярващия, той/тя да се откаже от вярата си или
ще последва развод. Павел тогава казва:
Вярващия тогава е правилно да остане във
вярата и да приеме развода подаден от страна
на невярващия съпруг. Такива вярващи, не са
под обвързването на брачния закон.
(СЛ 14)В) Трети случай: Развод станал
преди човек да повярва!
1Коринтяни 7:17 Само нека всеки постъпва
така, както Господ му е отделил сили, и всеки,
както Бог го е призовал; и така заръчвам по
всичките църкви. … 7:20 Всеки нека си остава в
това звание, в което е бил призван във вярата.

Препоръката на Павел е, ако си бил
разведен, когато си повярвал да останеш такъв
и да не търсиш брак и съответно, ако си бил
семеен и си повярвал, да не търсиш развод,
защото не знаеш дали чрез теб, няма да
повярва партньора ти в един бъдещ
момент(това за което вече говорихме). Но
Павел, казва: Всеки да си преценява силите и
призванието си. Ако си бил разведен и си
повярвал и си разбрал, че вярата е всичко от
което се нуждаеш и можеш и искаш да отдадеш
сили и всичко на Бога, тогава оставаш такъв и
Бог знае как да те използва. Ако обаче
хормона(страстта) ти често надвива вярата,
тогава се жени/омъжвай, за да не грешиш.
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(СЛ 15)Г) Четвърти случай: При наличие на
ИЗНЕВЯРА
В този случай Исус казва нещо, което
отваря врата за наличие на развод. Какво е то?
Maтей 19:9 И казвам ви: Който напусне жена
си, освен за прелюбодейство, и се ожени за
друга, той прелюбодействува; и който се ожени
за нея, когато бъде напусната,
прелюбодействува.

Тези думи на Исус, съвпадат много с
казаното от Него във нашия текст от Марк 10:
(СЛ 4)Maрк 10:10 И вкъщи учениците пак Го
попитаха за това. 10:11 И Той им каза: Който си
напусне жената, и се ожени за друга,
прелюбодействува против нея. 10:12 И ако тя
напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя
прелюбодействува.

Исус изключва всички други възможности за
развод, освен една и тя е изневяра. Разбира се,
че изневярата не се очаква да е извършена от
вярващия, защото е знак за липса на любов и
вярност към Бога и послушание на Исус. Но
който и да е от партньорите допуснал такъв
грях, другия ако реши да напусне има
достатъчно основание за такова действие и не
трябва да бъде съден за постъпката си.
Пр. Сблъсквал съм се с такива случаи, и аз
лично съм насърчавал вярващия партньор да
прости и ако има сили да приеме грешника и да
прости заради семейството! Много често
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неверника достига до състояние сам да поиска
развода. Тогава не възпирам вярващия.
Трябва да си признаем, че в църквите не се
говори често по тези теми. Причината е че
много вярващи, дори църковни лидери допускат
този грях. Какво можем да кажем? Как да
обобщим?
Бог казва: Мразя развод!
Исус казва: Развод само при изневяра!
Павел казва: Развод може, ако
невярващия партньор отказва семеен
живот с вярващ, ако вярващия няма
сили да издържа на семеен тормоз и
ако е заварено положение.
Слушаме и оставаме малко объркани. Къде е
границата? Ако аз вече съм жертва на развода,
какво да правя? Затова нека се опитаме да си
изясним нещата:
1- Бог не обича развода, тогава няма как и
църквата да насърчава разводи в
семействата. Наш дълг е да пазим и
съдействаме с всички сили за запазване
на целостта на всяко семейство,
независимо дали е изцяло християнско
или отчасти. Семейството е Божия образ в
човека на земята.
2- Исус оправдава развод само при
изневяра, затова ние не можем и не
трябва да толерираме по никакъв начин
подобни действия. Изневярата в или
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извън църква, ще бъде санкционирана
строго, но с възможност за покаяние и
възстановяване.
3- Павел позволява развод, когато някой от
патньорите е подложен на тормоз извън
силите и посвещението му. Затова ние ще
търсим начини да помогнем и подкрепим
всеки, който е жертва на домашен тормоз.
Ще го насърчаваме и ще се молим с
него/нея, за да издържи, но ако не
издържи, няма да го съдим, ако се реши
на развод, но и ще го насърчим да се
предаде в служба на Бога за да може да
натрупа духовни богатства и награда за
жертвата и верността си към Бог.
Има църкви, където вярващи дебнат вярващи,
къде ще сгрешат за да ги съдят , наказват и
дори отлъчват от църква. За мен това е
безотговорно отношение към човешката душа.
Понякога Бог не осъжда човека, а ние бързаме
да застанем на съдийския подиум и да издадем
най-безмилостната присъда.
„Милост искам, не жертва!“ каза Исус в Матея
9:13.
Времето отминава и аз трябва направя
обобщение. Словото не говори за мъжа и
жената само. То говори, за верността на мъжа и
жената един към друг и често съпрузите гледат
на тези отношения много егоистично. Защо?
Защото всеки търси своето удобство и комфорт.
Пази своите интереси и търси да разшири
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зоната си на удобства и забравя, нещо много
важно:
(СЛ 17) Maлахия 2:15 Защото не прави ли Той
двамата един човек, … И защо един? За да
очаква набожно потомство. Затова внимавайте
в похотите си, И никой да не постъпва невярно
към жената на младостта си.

(СЛ 18) 3) Децата трябва да са винаги
във фокуса на взаимоотношенията в
семейството-ст.13-16
Те са толкова нежни и безсилни да защитят
себе си. А Бог го казва много ясно още в Стария
Завет, че целта на семейството е набожно
по-ко-ле-ние. Ако ти си вярващ майка или баща,
чрез теб се освещават децата ти:
(СЛ 19) 1Коринтяни 7:14 Защото
невярващият мъж се освещава чрез жената, и
невярващата жена се освещава чрез брата, своя
мъж; инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а
сега са свети.
Исус потвърждава тези думи, като приема
доведените при Него деца. Вижте как постъпва
Той с децата:

(СЛ 20) Maрк 10:13 Тогава доведоха при него
дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги
смъмриха. 10:14 Но Исус като видя това,
възнегодува и рече им: Оставете дечицата да
дойдат при Мене: не ги възпирайте, защото на
такива е Божието царство. 10:15 Истина ви
казвам: Който не приеме Божието царство като
детенце, той никак няма да влезе в него. 10:16 И
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прегърна ги и ги благослови, като положи
ръцете Си на тях.

Само Евангелист Марк слага това
последното изречение на благодат, любов и
нежност. Ако Исус така третира децата, можем
ли ние да допуснем те да ни дразнят. Можем ли
да не им обърнем внимание и да не ги
благословим. Нали не искаме Исус и да
възнегодува един ден и срещу мен, поради
отношението ми към децата в църква.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕОбобщавам:
Ако сте семейство в Христос, една от найважните ви задачи е така да живеете , че
децата ви да не се колебаят до колко сте
Християни и доколко сте артисти. Ако сте
Християни 24х7, те ще последват примера ви
с радост. Ако не един ден с горчивина ще се
питате: къде сгреших.
Ако сте разведени и децата са с вас,
направете всичко възможно, те да видят че
обичате и служите на Исус, а не на себе си.
Това ще балансира липсата на другия
партньор. Ако не са с вас, тогава дайте
всичката си сила и таланти за да служите на
Бога. Това ще ви даде добър мотив и радост
в живота .
Ако сте разведени по някоя от причините
които Исус или Павел дават, тогава бъди
много внимателен в плановете за живота си
напред. Питай Бога за всяко свое решение.
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Ако си несемеен и не виждаш перспектива,
не се отчайвай. Бог знае желанието ти, но
очаква да Му послужиш преди да ти
отговори на молитвата(ако се молиш за
това).
Ако си несемеен и имаш човек към когото
изпитваш чувства, покани Бог да те води и
даде увереност , че това е Неговия избор за
теб.
(СЛ 21) ВЪПРОСИ:
1-Ако сте вярващ мъж и някоя жена
започне да ви се оплаква от мъжа си, как ще
постъпите?
2-Как ще посъветвате вярваща жена, на
която мъжа и е невярващ и се държи грубо
към нея?
3-В какъв ред бихте поставили Бог, Църква
и Семейство?

