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Приближаваме се все по-близо до кулминацията на евангелието според 
Марк. Исус е тръгнал на едно пътуване от Галилея към Ерусалим. Той 
знае,  че  това  ще бъде Неговото последно пътуване.  Бог е  дошъл на 
земята, въплътил се и отива в Своя град и в Своя храм, където тези, 
които твърдят,  че  Му служат няма да  Го познаят  и ще Го убият за 
богохулство.  Евангелската  история  е  една  голяма  ирония.  Сега  това 
пътуване  е  към  своя  край.  Следващата  неделя  ние  ще  празнуваме 
Цветница  –  тържественото  влизане  в  Ерусалим.  Но  преди  това 
евангелист  Марк  разказва  още една  кратка  история.  Тя  е  описана  в 
Марк 10:46-52:
Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и  
едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк,  
седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика,  
казвайки:  Исусе,  сине  Давидов,  смили  се  за  мене! И  мнозина  го 
мъмреха,  за  да  млъкне;  но  той  още  повече  викаше:  Сине  Давидов,  
смили се за мене!  И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат 
слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата 
и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус и му каза: Какво искаш  
да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му 
рече:  Иди  си,  твоята  вяра  те  изцели.  И  той  веднага  прогледа,  и  
тръгна подир Него по пътя.
Има  много  неща,  които  ние  не  знаем  за  ранните  християнски 
документи и  за  библията,  която четем.  Не сме сигурни кога  и  къде 
Марк е написал своето евангелие. Не знаем дори кой е бил този Марк. 
Предполага се, че това е станало някъде между 50 и 60 г. в Рим, но това 
са само предположения. Ако са верни това означава, че са изминали 
вече около 30 години от времето когато тази история се е случила. Но 
името на човека в нея – Вартимей - все още се помни. Не знаем дали е 
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било  така,  но  е  съвсем  възможно  самият  Вартимей,  прогледнал  и 
станал  християнин,  през  тези  изминали  30  години,  през  които  не  е 
имало  Нов  Завет  сам  да  е  разказвал  навсякъде  своята  история  на 
ранната църква. Можете ли да си представите богослужение, в което 
ние не отваряме евангелието на Марк, за да прочетем за пътуването на 
Исус към Ерусалим, а викаме Вартимей да ни разкаже? Би било много 
по-различно.   
Днес ние имаме само написаният разказ запазен от евангелист Марк. 
Марк пише много кратко, но в същото време всяка подробност, която 
той включва има своето значение. Действието ни казва той, се развива 
в Ерихон. Това е град с важна история за целия Израел – първият град 
от  обетованата  земя  завладян  от  евреите.  Бог  им  заповядва  да  си 
направят  тръби и  в  продължение на  7  дена  да  обикалят  града,  а  на 
седмия да затръбят с тръбите. Когато те правят това стените на града 
падат по чуден начин. Ерихон е събуждал спомени във всяко еврейско 
сърце. И докато минава през този град Исус среща един човек на име 
Вартимей.  Името  е  съставено  от  две  думи  вар  (или  бар),  което  на 
еврейски означава син и Тимей. Значи този човек е син на Тимей (както 
ни казва ст. 46). Но самото име Тимей на свой ред означава слава или 
чест.  Значи този човек се казва  “син на слава.”  Вероятно той е  бил 
първото  дете  и  родителите  му  са  очаквали  той  да  бъде  слава  за 
семейството  си.  Но  Вартимей  е  сляп  –  роден  сляп  или  ослепял 
впоследствие  поради  някакъв  инцидент.  В  Ерихон,  градът,  в  който 
трябва  да  се  изявяват  славните  Божии  дела  този,  който  трябва  да 
открива  тази  слава  се  е  превърнал  в  сляп  просяк.  Марк  съвсем 
съзнателно  споменава  имената  и  чрез  тях  рисува  една  символична 
картина, значението на която не е никак трудно да разберем. 
Когато сутрин рано отивам за работа често виждам един сляп просяк. 
Понякога съм го срещал да пътува в автобуса. Зрението му  е напълно 
увредено и той трябва да разчита на слуха и на една тояга, за да намери 
вратата и да се качи. Винаги е облечен с едни и същи бедни дрехи – 
може  би  защото  няма  други.  Той  не  умее  да  се  моли  както  някои 
просяци  се  научават  да  правят  и  единственото,  което  казва  е:  “Ако 
имате възможност помогнете. С колкото можете.” 
Ние всички знаем, че такива хора живеят много трудно. Не само, че са 
лишени  от  зрение,  но  освен  това  живеят  и  постоянен  недоимък. 
Помощите, които държавата отпуска са твърде недостатъчни, за да им 
осигурят нормален живот. Но по времето на Вартимей е нямало дори и 
толкова.  Държавното  подпомагане  на  социално слабите  е  измислено 
много по-късно. В еврейският закон има наставления да се помага на 
бедните, слабите, сираците и вдовиците, но това все пак е оставено на 



доброволният избор на хората. Човекът, който аз виждам проси, за да 
добави това, което не му достига. Това, което Вартимей получава от 
просия е всичко, с което трябва да преживява някак. 
За такива хора е било важно да просят на място където минават хора и 
където  има  по-голяма  вероятност  да  им  дадат  милостиня.  Мястото, 
което  си  е  избрал  Вартимей  е  край  един  оживен  път,  който  свърза 
Ерихон с Ерусалим.
Един ден докато Вартимей стои на своето място той чува, че по пътя се 
задава  голяма  тълпа.  Вартимей  с  надежда  очаква  някой  да  му  даде 
нещо. Той не може да види кой минава, но когато пита разбира, че е 
Исус. Марк не ни казва това, но е ясно, че Вартимей е чувал нещо за 
Исус. 
Ст. 47 И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки:  
Исусе, сине Давидов, смили се за мене!
Понякога докато четем това ние не разбираме какво точно означава. За 
да разберем трябва да се върнем стотици години назад в историята на 
Израел към един текст, който се намира в 2 Царе 7. 
След  като  Давид  става  цар  и  побеждава  във  всичките  си  войни  в 
страната настъпва мир и просперитет. Давид не е само добър цар, но и 
един вярващ човек. Той решава, че сега е време да построи храм на 
Бога,  който му е  дал толкова  много.  Тогава  Бог  изпраща спри него 
пророк Натан, който му казва, че понеже е пролял много кръв не той, а 
синът му ще построи Божия дом. Но заедно с това Натан му носи и 
едно голямо обещание:
 2 Царе 7:12-16 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си,  
ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата  
ти, и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името Ми; и  
Аз ще утвърдя престола  на  царството му до века. Аз  ще му  бъда 
Отец, и той ще Ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го накажа с  
тояга каквато е за мъже и с биения  каквито са за човешкия род; но 
Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саула, когото  
отмахнах от пред тебе. И домът ти и царството ти ще се утвърдят 
пред тебе до века; престолът ти ще бъде утвърден до века.  
На първо място това обещание се отнася до синът на Давид – Соломон, 
който наистина изгражда храм на Бога.  По-късно той е разрушен от 
вавилонският цар Навухудоносор, но за времето си се е смятал за едно 
от чудесата на света. Но освен това евреите вярвали, че обещанието 
има по-дълбоко значение. Родът на Давид отдавна вече не управлявал. 
В Израел господари били римляните. Но евреите се връщали към тези 
думи с вярата, че един ден това ще се промени, че Бог ще издигне един 
потомък на Давид, който ще победи римляните, ще освободи народа, 



ще издигне  Израел  над  всички  езичници и  ще  утвърди  престола  на 
Давид довека както казва текста. Тази личност, която те очаквали била 
наричана Месия. Те вярвали, че за тези събития се говори и във Псалм 
2:
Защо  се  разоряват  народите, И  племената  намислюват  суета? 
Опълчват  се  земните  царе, И  управниците  се  наговарят  заедно, 
Против Господа и против  Неговия Помазаник (което означава Месия),  
като казват: Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе  
си въжетата им. Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще 
им се поругае. Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си 
негодувание ще ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си На Сион,  
светия Мой хълм. Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си 
Мой  Син; Аз  днес  те  родих.  Поискай  от  Мене  и  Аз  ще  ти дам 
народите  за  твое  наследство, И  земните  краища  за  твое 
притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като 
грънчарски съд. Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни 
съдии.  Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет. 
Целувайте Избраника (т.е. Месията), за да се не разгневи,  Та погинете 
в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички,  
които се надяват на Него.
Всички тези текстове и обещания веднага се появявали в ума на всеки 
евреин,  който чуел думите “сине Давидов.”  Ние не можем да кажем 
защо Вартимей казва това.  Дали той наистина вярва,  че Исус е този 
обещан  Месия  или  просто  знае,  че  негов  баща  е  Йосиф,  който  е 
потомък на цар Давид и се заиграва с думите, за да поласкае Исус и да 
получи нещо от  Него.  Той не уточнява:  просто казва:  “Смили се за 
мене.”
И Исус се спира.
Ст. 49-50 И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и 
му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна  
и дойде при Исуса.
Аз ви казах, че евангелист Марк е много внимателен в детайлите, които 
включва. Така както е преведен стиха изглежда сякаш Вартимей е бил 
наметнат  с  някаква  връхна  дреха  и  когато  Исус  го  вика  той  става, 
дрехата пада от него и той отива при Исус. Но не е така. По това време 
просяците са сядали на своето място за просия и са постилали дрехата 
си  на  земята  или на  коленете  си.  Когато  някой е  искал  да  им даде 
милостиня  той  е  пускал  парите  в  тази  дреха.  Марко  ни  казва,  че 
Вартимей  е  хвърлил  тази  дреха,  в  която  може  би  е  имало  няколко 
монети и без да помисли за тях е тръгнал към Исус.  И това загатва 
какво ще стане по-нататък. 



Ст. 51 И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя?  
На нас когато си стоим удобно в църква и четем историята това може 
да ни изглежда безсмислен въпрос.  Ние знаем, че Исус е Месията и 
знаем, че Той е Бог и може всичко. Ние знаем и какво иска Вартимей – 
той е сляп; естествено, че иска да прогледа. Но нещата изобщо не са 
толкова прости. Исус казва  Какво искаш да ти сторя?  Но това, което 
всъщност  пита  е  “Кой мислиш,  че  съм Аз?”  Вартимей като нищо е 
можел да отговори: “Ами, ако може някоя стотинка, че, виждаш, аз съм 
сляп и много трудно я карам.” 
Ст. 51 Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам.
Едва  сега  нещата  стават  ясни.  Вартимей  не  нарича  Исус  “сине 
Давидов”, за да го ласкае и за да получи от Него пари. Той може да е 
чувал малко за Него, но истински вярва, че Исус е обещаният Месия и 
че има сила да му върне зрението. 
И Исус го прави:
Ст. 52  А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. 
Историята завършва с едно последно силно изречение:
Ст. 52 И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.
Вартимей проглежда. Ерихон наистина вижда славните дела на Бога. 
Просякът получава обратно името си – зрението му е върнато и той 
може да бъде “син на слава”. И той тръгва след Исус към Ерусалим, 
Който отива там, за да даде живота Си като откуп за зрението и живота 
на Вартимей и за всеки човек.
Това е една история за това как слепият просяк става ученик на Божия 
Син. И понеже тези седмици ние говорим за това какво означава да 
следваме Христос и да бъдем Негови ученици искам да завърша е 3 
неща, които намираме в разказа на евангелист Марк.  
1. На първо място тази история поставя пред нас, които се наричаме 
ученици на Христос въпросът в какъв Бог вярваме? Моят въпрос тази 
сутрин  е:  Вярваш  ли  истински,  че  Бог  е  щедър  и  добър,  че  Той 
наистина те обича и желае ти даде най-доброто. Всички ние знаем, че 
понякога  се  молим  и  въпреки  това  нещата  не  стават  по  начина,  по 
който  сме  ги  поискали.  Когато  се  молиш  и  не  получиш отговорът, 
който си поискал можеш ли все още да вярваш, че Бог те обича и иска 
най-доброто за теб? Когато не разбираш защо не ти дава това, което ти 
смяташ, че много ти трябва,  когато не премахва страданието,  когато 
конфликта не се разрешава,  когато трудностите продължават,  когато 
все още няма работа,  когато болестта не изчезва,  когато принца или 
принцесата  на  бял  кон  не  се  появява,  можеш ли  да  продължиш  да 
вярваш, че в своята мъдрост Бог знае какво прави и прави най-доброто 
за теб, макар че ти понятие си нямаш какво прави Той? 



Апостол Павел се моли за изцеление и получава трън в плътта и думите 
“Достатъчна ти е Моята благодат.” Йов се моли в страданието си и 
пита Бога защо му причинява всичко това и му отговаря единствено 
тишината.  Даже  Исус  се  моли:  “Отче  ако  е  възможно  нека  да  ме  
отмине тая чаша” и получава кръста.
Аз съм минавал през това много пъти. Има много неща, за които съм се 
молил и не съм получавал отговор. Не зная защо е така. Струва ми се, 
че Бог е можел да нареди нещата по много по-добър начин. Но има и 
някои други, за които съм се молил и не съм получавал отговор, но сега 
когато  са  минали 5  или  10  години  и  погледна  назад  сякаш виждам 
всичко различно и си казвам: “Добре, че не стана така както аз исках.” 
Сигурно  дори  и  за  тези  неща  не  виждам  ясно,  но  сякаш  краят  на 
завесата малко се е повдигнал и аз мога да надникна и да видя част от 
мъдростта на Божието провидение за живота ми. И това ме убеждава в 
Божията  любов  към мен  и  ме  учи  следващият  път  да  се  доверявам 
повече. 
Да бъдеш християнин означава да растеш постоянно във все по-голямо 
убеждение  в  Божията  любов.  Означава  да  се  събуждаш  сутрин  и 
първата ти мисъл да е за Бога, Който те обича и ще е с теб и този ден. 
Означава при всяко хубаво или лошо нещо, даже за съвсем дребните, 
съвсем естествено, не по задължение, а защото така го чувстваш да се 
обръщаш в молитва – молитва на благодарност или молитва за помощ. 
Всъщност може дори да не мислиш за това като за молитва - по-скоро 
като  за  няколко  думи,  които  разменяме  с  един  спътник,  който 
постоянно върви с нас и активно участва в живота ни.
Преди  време  слушах  интервю  с  известен  християнин.  Един  от 
въпросите,  който  му  зададоха  беше:  Какво  означава  за  вас  да  се 
молите?  Човекът изглеждаше донякъде  изненадан.  Ами,  какво да  ви 
кажа – нещо като да дишам – правиш го съвсем естествено. Мисля, че 
това е един много добър отговор. 
Ако това нямаме ние трябва да започнем отначало, от А-Б. Аз зная, че 
всеки християнин преминава през своите вътрешни борби. Зная също, 
че някои хора, особено наскоро повярвали могат да бъдат нападнати от 
големи  съмнения  точно  за  това  –  обича  ли  ме  Бог,  приема  ли  ме, 
прощава ли ми, нямам увереност. Някои са ми казвали това. Аз сам съм 
го преживял. Но чуйте един текст:
Римляни 8:31-39 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм 
нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го  
предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Кой 
ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня,  
който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде  



възкресен  от  мъртвите,  Който  е  от  дясната  страна  на  Бога,  и  
Който  ходатайствува  за  нас? Кой  ще  ни  отлъчи  от  Христовата 
любов? скръб ли, или утеснение,  гонение или глад, голота, беда, или  
нож? (защото,  както е  писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; 
Считани  сме  като  овце  за  клане"). Не;  във  всичко  това  ставаме  
повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм 
уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито  
сегашното,  нито  бъдещето,  нито  сили, нито  височина,  нито 
дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от  
Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. 
Живееш ли с увереността за  тази любов към теб?  Да бъдеш ученик 
означава да израстваш в нея – не като интелектуално знание, а като 
опит, като нещо, което си опитал и което преживяваш всеки ден. 
Ако си новоповярвал и не си преживявал това не си мисли, че нещо не 
е наред с теб – почакай и ще го преживееш. Но ако твърдиш, че вярваш 
от  много  време,  а  нямаш  това  свидетелство  в  себе  си  нещо  с 
християнството ти наистина не е наред. 
2.  Втората  връзка  между  историята  с  Вартимей  и  ученичеството  е 
въпросът  кой  е  сляп  и  кой  вижда.  Вартемей  е  лишен от  физическо 
зрение,  а  очите  на  учениците  са  здрави.  Но  в  цялото  евангелие 
евангелист  Марк  отново  и  отново  поставя  въпроса  за  истинското 
зрение.  Когато в  Марк 4 Исус укротява  бурята  в  езерото  учениците 
уплашени се споглеждат и се питат “Кой ли е Този, че и вятърът, и  
езерото Му се покоряват?” (4:41). Когато Исус разказва притчите си те 
не ги разбират и Той постоянно трябва да им ги обяснява. В 6 гл. Исус 
нахранва  с  5  хляба  и  2  риби  5000  души.  Веднага  след  това  Исус 
изпраща учениците си с лодка и докато гребат идва при тях като ходи 
по водата. В ст. 51-52 е описан резултата: и те много се ужасиха в себе  
си. Защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, но сърцето 
им  беше  закоравяло. В  7  глава  Исус  извършва  подобно  чудо  като 
нахранва 7000 души. Веднага след това Той влиза в спор с фарисеите и 
се  налага  да  замине  от  града.  Когато  тръгва  Той  се  обръща  към 
учениците  си  и  им  казва  пазете  се  от  кваса  на  фарисеите (7:15). 
Учениците не разбират за какво им говори и понеже са забравили да 
вземат храна мислят, че думите на Исус са свързани с това. Коментарът 
на Исус в ст. 17-18, 21: Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли  
не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви? Като 
имате очи, не виждате ли? и като имате уши, не чувате ли? и не  
помните ли?... Не разбирате ли още? Същото виждаме и в главите, 
които разгледахме последните няколко седмици. В гл. 8-10 Исус 3 пъти 
казва на учениците си, че ще умре. Всеки път след това те вършат нещо 



глупаво. (1) Петър Го мъмри (2) Учениците се препират кой е по-голям 
в Божието царство (3) Йоан и Яков искат да седнат отдясно и отляво в 
неговата слава. Те все още не разбират, че Той отива да умре и мислят, 
че в Ерусалим го чака трон и слава – и отрано започват да се боричкат, 
за да си осигурят по-важни постове.
Вартимей е сляп. Но изглежда неговото духовно зрение е много по-
остро от тяхното. 
Да бъдем ученици на Христос означава, че с времето малко по малко 
ние се учим да виждаме и разбираме това, което Бог ни казва и на което 
ни учи. Не че не правим грешки, но се учим и виждаме все по-добре. 
Тази  сутрин  евангелист  Марк  поставя  пред  нас  важни  въпроси: 
Разбираш ли на  какво те  учи Господ в  живота  ти?  Учиш ли се  все 
повече да не пропускаш възможностите, които отваря пред теб, за да 
изявява  Своята  слава?  Чуваш ли какво ти казва за  твоята  работа,  за 
отношенията в твоето семейство, за характера ти? Имаш ли усещане за 
своето призвание и служение като част от Неговото тяло, като някой, 
който е надарен със специална дарба от Светия Божий Дух? Или нямаш 
представа за тези неща, живота ти е един хаос или е зает с неща твърде 
земни и практични,  за  да има в него достатъчно място за Бога и за 
търсене на Неговата воля? 
3.  Последно,  да  бъдеш  ученик  на  Христос  означава  да  следваш 
Учителят си, а това на свой ред означава да служиш на другите.
Историята  с  Вартимей е  поставена  на  едно  много  интересно  място. 
Точно преди нея стои ст.  45:  Защото наистина Човешкият Син не  
дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за  
мнозина. Следващите глави описват как Той наистина дава живота Си 
за другите – съвсем буквално, като отива на кръста. И тук, между тях 
стои тази история – Исус е заявил какво е дошъл да направи, бърза към 
Ерусалим с ясното съзнание, че отива там, за да умре. И въпреки това 
личната Му трагедия не Го прави егоистичен и не Го кара да подмине 
чуждото страдание. Когато Вартимей вика Исус спира и откликва. 
И това ни учи на нещо много важно за ученичеството. Християнството 
означава да преориентираме живота си до голяма степен от себе си към 
другите. Не ме разбирайте погрешно. Това не означава да изпълняваме 
всеки каприз на другите. Това не означава да се съобразяваме с всяка 
глупост,  която  искат  от  нас.  Това  не  означава  умишлено  да  се 
унижаваме или да се оставяме да ни използват защото си мислим, че 
това значи да си християнин. Зрелият християнин в много случаи казва 
“Не” по-твърдо от невярващият – и това също е нещо, което трябва да 
научим. Но да бъдеш ученик на Христос означава да кажем също не 
на  моето  его,  на  моята  амбиция,  на  моето  самочувствие,  не  моето 



егоистично добруване и да имаме очи и уши за нуждите на другите 
дори когато това ни коства време, усилия или средства. Не можеш да 
си  християнин  ако  в  работата  си  търсиш  единствено  печалба.  Не 
можеш да участваш в някакво служение в църква и да искаш то да се 
върти около тебе. Не можеш да поставяш задачите над хората и да си 
позволяваш да ги използваш.  
Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи….и който от вас 
иска да бъде пръв ще бъде слуга на всички. 
Да се научим да мислим по този начин означава, че сме прогледнали 
като Вартимей. Да започнем да се учим да живеем така означава,  че 
като него сме тръгнали след Христос. А ако още не сме – дори да сме 
слепи  ида  не  Ги  виждаме  Исус  винаги  минава  край  нас  и  може да 
извикаме: “Сине Давидов, смили се за мене.”
 


