
ДО УЧИТЕЛЯ НИКОЛА С: ЗАЩО ХРИСТОС Е ТРЯБВАЛО ДА СЕ 

РОДИ, А НЕ ПРОСТО ДА СЕ ЯВИ 

 

Питате, защо Христос е трябвало да се роди, да расте, да се мъчи? Защо  не 

се е явил изведнъж от небето във вид на зрял човек, както според гръцките 

митове Аполон се е явявал на хората? Съвсем неуместно сравне. Как може 

да се сравнява истинският Човек с призрак и истинският Бог с измислени 

чудовища? 

Колкото е високо небето над земята, толкова Божията мъдрост превишава 

човешкия разум. По мъдростта на Всевишния Христос е трябвало да се яви 

на света и като дете, и като младеж, и като зрял човек, за да бъде достъпен 

за всички и всички да придобие. Ако Той никога не е бил дете, колко бледи 

и студени биха били Неговите думи: Оставете децата и не им пречете 

дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно. И също: 

Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като деца, няма да 

влезете в царството небесно.  Вие сте учител и учите деца - представете 

си какви биха били отношенията Ви с тях, ако никога не сте били дете. Без 

съмнение Христос е могъл да се яви на света и така, както Вие бихте 

искали, но ако беше направил това, Той не би могъл да бъде за човешкия 

род това, което е желал да бъде - Учител и Спасител на всички и пример за 

всички поколения. 

Вас Ви измъчва мисълта, че Господ със своето необикновено раждане –е 

направил тайната на Своето битие още по-дълбока и непостижима за 

човешкия разум. А нима Неговата тайна не би била далеч по-голяма и 

непонятна ако Той беше се спуснал изненадващо между хората, без 

всякаква родствена връзка с тях? Нямаше ли в този случай светът да 

говори за Него за някакъв призрак? Тогава Неговата Личност, а с нея и 

Неговото учение и жертва биха загубили реална основа и реално значение. 

Защото кой : от нас би слушал и би подражавал на един призрак? 

Христос е трябвало да се роди, и то точно по този начин, по който се е 

родил  по още една причина - за да покаже възможността на нашето 

духовно раждане, което е в основата на Неговото учение за човека и за да 

изтъкне неговата важност. Според думите Му: Ако някой не се роди свише, 

не може да види царството Божие. Както Той се е родил от Светия Дух и 

пречистото тяло на Дева Мария, така и ние можем духовно да се родим от 

Светия Дух в чистотата на своята душа. Великите православни духовници 

открай време са учили, че новото раждане на човека е обусловено от 

девическа чистота на душата. С други думи: душите, които са се очистили 

напълно, дори и от греховни помисли, стават подобни на Светата Дева и се 

удостояват по Божие благоволение да станат обиталище на Христос. Ако 

Христовото раждане от Дева Мария е трудно постижимо за обикновения 

разум, то за онези, които са възжелали духовно-нравствено прераждане на 

своето битие, то е извънредно полезно и насърчаващо. 



Затова успокойте се и благодарете на вечната Мъдрост, че Спасителят на 

човешкия род се е явил така, както Той Сам е намерил за най-добре. И 

възкликнете заедно с апостол Павел: 0, каква бездна богатство, 

премъдрост и знание у Бога! И с детска радост поздравете Вашите 

ученици: „Деца, Христос се роди!". 


