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ВАРТИМЕЙ
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОДУМНИЦИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ БЛАГОСЛОВЕНИЕТО
Марк 10:46-52
От нас зависи дали ще бъдем благословени или успешни. Нашият успех в живота не зависи от хорското
мнение за нас, а от собственото ни убеждение за нашата стойност и ценност. Онези, които мислят за нас ниско
могат да бъдат по-скоро пречка, отколкото помощ.
Хората само ще ни отклоняват и ще ни обезкуражават, за да спрем да преследваме мечтите си. Все пак,
както Вартимей преодоля хорските одумки по пътя си и получи зрението си, така и ние можем да преодолеем
всеки одумник по пътя към нашето благословение.

НЕУМЕСТЕН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ
(Марк 10:46-52; Съдии 16:21-25; Битие 19:26; Лука 14:28-33; Деяния 10:5-6; Исус Навиев 2:1-23; 4 Царе 9:20)
Вартимей, макар да беше слепец и просяк, беше известен в някакъв смисъл. Той познаваше много хора и
много хора го познаваха, защото той винаги стоеше на пътя за Ерихон да проси. Мнозина, които всеки ден
пътуваха от и за Ерихон, го познаваха. За някои Вартимей беше като „указателна табела“, по която можеш да
насочиш хората, търсещи града. Вартимей беше станал неуместен указател за изгубените пътници.
Западният свят може да не разбере пълното значение на казаното, защото пътищата им са добре
обозначени. Има улици и карти на града. Хората могат лесно да намерят пътя, без да питат когото и да било.
Обаче, в третия свят, има много пътища, улици и пътеки, които не са обозначени по никакъв начин. Тогава
просяци, сгради, странни дървета или обекти стават пътепоказатели.
Самсон стана пример за изгубен човек (Съдии 16:21-25). Жената на Лот стана паметник на непокорството
(Битие 19:26). Ииуй стана поговорка за безразсъдно каране на колесница (4 Царе 9:20).
Мозъкът на средностатистическия човек е по-чувствителен към бедността, отколкото към богатството, към
грозното, отколкото към красивото. Хората могат да не си спомнят красивата порта, но ще запомнят куция
човек край нея (Деяния 3:1-11). Хората могат да не запомнят красивата къща на богаташа, но ще си спомнят за
бедния Лазар, стоящ пред нея (Лука 16:19-21). Хората имат склонност да използват лошото и грозното като
неуместни пътепоказатели. Поддържай се в добър вид. Сресвай косата си. Облечай се в хубави дрехи. Откажи
да се превърнеш в неуместен пътепоказател за изгубените.

НЕПОКОЛЕБИМ ПОРИВ
(Марк 10:47-48; 5:25-34; Исая 55:6; Еремия 29:13-14; Притчи 28:5; Матей 7:7-8; 15:21-28)
Вартимей, макар и сляп, не беше ням, нито глух. Той не можеше да види какво се случва, но той можеше да
чуе тропота на тълпата. А той не беше както обикновено. Тогава Вартимей попита хората какво се случва и
разбра, че по пътя минава Исус от Назарет. “И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки:
Исусе, сине Давидов, смили се за мене” (Марк 10:47).
Вартимей използва това, което имаше, за да достигне това, което няма. Вместо да оплаква участта си и
недостатъците си, той използва това, което имаше, за да получи това, което му липсваше. Беден ли си?
Използвай уменията си, за да ти донесат парите, от които имаш нужда.
Вартимей реши да търси Господ за чудо. Вместо да го окуражат, много хора започнаха да го мъмрят: “И
мнозина го мъмреха, за да млъкне; НО ТОЙ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВИКАШЕ: Сине Давидов, смили се за мене” (Марк
10:48). Вартимей имаше непоколебим копнеж да търси Господа. Хората не можаха да му запушат устата. Той
издигна гласа си над тяхната врява. За много от хората Вартимей беше просяк, чиито амбиции и цели в живота
не можеха да включват аудиенция с Месия. За много от хората Вартимей беше достоен да получава:

Монети от хората, но не и милост от Христос

Злато от съчувствителните, но не и зрение от Спасителя

Черепки от подигравателите, но не и чудо от Помазаника

Поздрави от минаващите, но не и похвала от Месия

Нека никой никога не поставя ограничения върху живота ти и върху това, което можеш да бъдеш или да
направиш. Продължавай да търсиш Господ за най-доброто, което Той има за тебе. Бъди непоколебим в
копнежа си по Бога. Нека противниците не те отклонят и не потушат твоя ентусиазъм. Издигни се над
неодобрението на тълпата, за да изпълниш своята съдба.

НЕОБИКНОВЕН ПОВИК
(Марк 10:48-49; 5:35-36; Матей 5:15-16; 15:21-28; Псалми 77:1; Лука 17:12-19; Изход 3:7; 14:15)
“И мнозина го мъмреха, за да млъкне; НО ТОЙ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВИКАШЕ: Сине Давидов, смили се за мене”
(Марк 10:48). Тълпата няма последната дума относно твоята съдба. Дори и да си мислят, че ти не си достоен за
такава съдба, бори се! Бог няма да откаже на човек като Вартимей. Колкото повече му казваха да млъкне,
толкова по-силно викаше той. Това беше необикновен повик, с необикновена сила. Неговият глас се давеше в
общия глас на тълпата. Но той беше решил неговият глас да бъде чут.
Реши твоят глас да се чуе, независимо от врявата на тълпата. Реши твоята светлина да свети, независимо от
усилията на хората да я покрият с шиник (Матей 5:15-16). Реши твоята звезда да свети, независимо от
облаците, решили да я покрият.
Направи всичко, каквото трябва, за да се чуе гласът ти, за да свети светлината ти. Бог никога не изоставя
решителните. Той ще дойде да те спаси. Виковете на слепият Вартимей стигнаха накрая до ушите на Исус. Твоят
вик също ще стигне до ушите на Господа (Псалми 77:1; Лука 17:12-19).
Хората могат да ти казват „защо ... затрудняваш Учителя?“ (Марк 5:35-36). Продължавай да викаш,
докато твоят случай привлече вниманието, както това се случи с Вартимей и мнозина други (Матей 15:21-28).
„И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те“ (Марк
10:49). Виковете на Вартимей привлякоха вниманието на Исус. Той стоеше там и искаше да разбере неговата
ситуация. Същата тълпа, която допреди малко му пречеше, сега му помогна. Ако откажеш да бъдеш
обезкуражен, хората ще се обърнат за теб:

от пречещи в помагащи

от скъперници в снабдители

от противници в приятели

НЕОСПОРИМА ПОБЕДА
(Марк 10:50-52; 5:25-34; Матей 6:33; 7:7-11; 15:21-28; Лука 18:1-8; 3 Царе 3:5,9-15; Притчи 4:7)
“И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса” (Марк 10:50). Сега, когато имаше възможност да
отиде при Исус и да се радва на Неговото внимание, Вартимей отхвърли всичко, което можеше да му попречи.
Когато вратите на възможностите се отворят пред теб, отхвърли всички пречки, стани и се възползвай от тях.
Какво е „дрехата на Вартимей“ или твоите собствени препятствия? Грях, мързел, негативно мислене,
нерешителност, липса на убеждение, непостоянство и т.н.? Отхвърли пречките и иди при Исус. Това направи
дори слепият Вартимей.
„И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам“
(Марк 10:51).
Съществено е да сме конкретни в нашите искания. Какво точно искаш? Не обобщавай. Бъди конкретен. Не
изброявай всичко, каквото ти хрумне. Какво е всъщност нещото, което наистина искаш? Очевидно слепият
Вартимей имаше нужда от много неща: от пари, храна, нови дрехи и т.н. Обаче неговото зрение беше ПЪРВИЯТ
му приоритет. Концентрирай се върху ПЪРВИЯ си приоритет. Другите благословения ще дойдат впоследствие.
Търси ПЪРВО Божието Царство и Неговата правда и всичко друго ще ти се прибави (Матей 6:33). Подобно на
Соломон, ако се фокусираш ПЪРВО върху мъдростта, всичко друго ще дойде на своето си време (3 Царе 3:5,915; Притчи 4:7).
„А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по
пътя“ (Марк 10:52). Вартимей получи това, което искаше и стана последовател на Исус. Той постигна
неоспорима победа в живота – получи желанието на сърцето си.

