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1. УВОД- 

Добре дошли в този празничен ден в 
Християнска Евангелска Баптистка Църква – 
Варна Бул. Сливница 100. Ние сме от 
консервативното крило на Християнския 
Евангелизъм. Четем и изучаваме Библията и 
търсим нейното приложение в съвремието 
ни. Вярваме, че Исус е възкресен от 
мъртвите и е вечно жив за да бъде Ходатай 
на онези които са Го поканили и приели в 
живота си като вярват безусловно на Него и 
следват наредбите Му.  Застъпваме се чрез 
молитви за България, града си и за всеки 
който има нужда и иска помощ от Бога. 
Гледаме сериозно на Християнството и 
искаме то да бъде разпространявано 
правилно и с мисъл и логика. Обичаме Бог и 
България. Заповядайте на нашите 
богослужения в Неделя от 10.00 ч сутринта и 
17.00 часа вечерта. В сряда имаме час за 
молитва от 18.00 часа(за молитвеното ни 
богослужение следете в сайта ни) Можете да 
ни гледате и слушате на живо и по интернет, 
като влезнете в сайта и в точното време се 
включите). 

  
Много богослови твърдят, че седмицата 

между Цветница и Великден е била най-
важната в живота на Исус на тази земя. В 
тази седмица, Той влизаше и излизаше от 
Ерусалим.  
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Аз мисля, че това е била най-важната 
седмица и за цялото човечество. Разбира се 
то(човечеството) не е разбирало, че там в 
Ерусалим и около него, стават събития, 
които ще имат значение за спасението на 
всичките хора които са се родили на земята. 
Това обаче не е проблема. Големия проблем 
е, че дори днес след 2000 години, все още по 
лицето на земята има хора, които не искат да 
знаят нищо повече за Исус. Казано с други 
думи: Признават Го, но не Го Познават! 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

 
Нека отидем и станем зрители на сцената 

на Триумфалното влизане на Исус в Ерусалим: 

1- Кротък и Праведен Цар 

Историята започва с едно магаре. Може 
да кажем, че започва като несериозна 
детска приказка, но при Исус нещата са 
винаги много сериозни и имат дълбока 
Божествена логика. Бог не си прави 
глупави шеги. Това магаре беше 
предсказано от пророк Захарии - 575 
години преди да се случи. Знаещия 
добре Писанията щеше бърже да открие 
как Писанията разкриват истината, че 
Исус е Месията. Чуйте: 

Захария 9:9  Радвай се много сионова дъще; 
Възклицавай ерусалимска дъще; Ето, твоят цар иде 
при теб; Той е праведен, и спасява, Кротък и 
възседнал на осел, Да! На осле, рожба на ослица.  
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Само неграмотен няма да види 
предсказанието! Какво казва пророка в 
тези няколко реда? Той казва, че Исус 
ще дойде като Кротък Цар!  Исус 
наистина дойде толкова кротък, че 
Римските войници, не счетоха това 
влизане на Исус, като заплаха. Толкова 
кротък, че магарето, което никога преди 
не беше носило товар на гърба си, не се 
уплаши, не се противи, а покорно носеше 
Царя на гърба си. Кротостта обаче, 
никога не е била обичана и уважавана от 
хората. Истината е, че кротостта винаги 
побеждава. Може да дава жертви, но е 
победител. Мога от личен опит да кажа, 
че когато съм вървял с кротостта напред, 
съм печелел много повече, отколкото с 
арогантност и нахалство. 

Кротостта е вече чужда за Българите. Станахме 
груби и заядливи. Такова отношение няма да ни 
заведе далеко. Само Кротостта и Любовта 
водят обществото към цивилизация, а 
враждебността го връща към първичност и 
примитивизъм.  

Но другото което пророчеството ни 
подсказва, е че Исус ще дойде като Праведен и 
Който Спасява!  

Чухте ли, Праведен Който Спасява! Исус 
не дойде както идват земните завоеватели 
яхнали на коне или на бляскави колесници или 
дори на гърбовете на враговете си. Исус седна 
на гърба на магаре и така влезна в престолния 
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град. Днес всеки който е предал живота си на 
Христос , знае какво означава това 
определение- Праведен Който Спасява! Само 
Праведник може да умре за нашите грехове и 
само Праведник може да ни даде Своята 
Правда за да можем и ние да се наречем 
праведни, чрез Христовата Правда. Как става 
това ли? 

Пр.Един младеж сгрешил и извършил 
голямо престъпление. Бил заловен и изправен 
пред съда. Съдията бил строг човек и наказал 
младежа с тежка глоба. Той попитал младежа 
може ли да заплати тази глоба, и младежа 
отговорил, че цял живот да работи не може да 
изкара тази пари. Тогава съдията казал, че след 
като няма пари, той трябва да лежи в затвор 
цял живот. Но преди да произнесе присъдата, 
съдията извършил нещо изненадващо. Той 
съблякъл съдийската си роба. Отишъл и 
застанал пред обвиняемия младеж и заявил: 

Аз съм баща на този обвиняем, затова 
плащам глобата! Всичко плащам! 

След това отишъл на съдийския стол, 
облякъл робата отново и ударил с чукчето и 
произнесъл- Оправдан! 

Ето така Исус в онзи ден изпрати своето 
послание до Израил и до целия свят: Цар който 
изобщо не изглежда като земен цар, дойде и 
влезна в града и с Него там влезна Правдата! 

 

2- Неразпознатия символ 
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Вероятно някои от вървящите покрай Исус 
и размахващи палмовите клонки хора, не са 
били доволни, че онзи когото искат да 
провъзгласят за цар е толкова кротък и 
скромен. Традиционния Евреин обаче знае, че в 
Стария Завет на Юдеите им беше казано да 
размахват палмови клонки, по време на 
празника на Шатрите. Двеста години преди 
Христос по времето на въстанието на 
Макавеите , когато Юдеите си връщат контрола 
над Храма от Сирииците, те празнуват и 
размахват палмови клонки. По късно Юдеите 
имат монета на която са изобразени палмови 
клонки/дървета.    

Във времето на Исус, палмовите клонки са 
символизирали радостта от освобождението и 
независимостта от поробители и врагове. Така, 
че заедно със възгласите „Осанна” юдеите са 
тълкували палмовите клонки, като символ на 
победоносния Цар влизащ в своя град за да 
донесе мир и назависимост. 

Проблема на нас хората ни е, че ние 
признаваме за Победител само онзи който 
владее богатствата и командва войската.  

Исус нямаше войска и с богатства не 
парадираше. Той претендираше да е Цар на 
човешките сърца.  

Днес ние можем да свидетелствуваме, че 
Онзи който не търсеше войската, а сърцата, 
наистина успя и изгради най-голямото царство 
на земята, а освен това има и небесно царство, 
към което причислява всеки който Го последва.  
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3- Изводи за днес 

Евангелист Марк завършва историята си, 
като казва: 

Maрк 11:11  И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и, 
като разгледа всичко, понеже вече се бе свечерило, 
отиде във Витания с дванадесетте. 

Какъв завършек на един така триумфален 
ден!? Еуфорията на деня сякаш беше само за 
малко и скоро всичко потече по старому. Какво 
беше посланието на този така вълнуващ ден? 
Как би ти го описал? Ако аз трябва да дам 
определение за този ден, то би изглеждало 
така: 

В този Ден- в тази първа Цветница, Исус 
прати ясно послание до народа на Израил. 
Послание, че е дошло време разделно. Те или 
щяха да продължат да дискутират и безкрай да 
умуват върху въпроса: Кой е Исус ? или щяха 
да приемат Исус като своя Цар-Месия, такъв 
какъвто Той им се представи в този ден. Уви 
евреите не бяха така въодушевени. Те си 
хвърлиха клонките след парада и си прибраха 
изцелените от Исус болни. Влязоха си в къщите 
и вероятно скоро забравиха за Месията.  

Тълпата Го приветстваше, но не Го  
разбираше! Водачите Го разбираха, но не Го 
приветстваха! Неговите сънародници, се 
приближиха много до основната идея на Исус, 
но това „много” не беше достатъчно! 

А след Цветница, нямаше за тях друг шанс 
за откровение, освен Голгота. 
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Двадесет века минаха от времето в което 
Исус се срещна със Своите предизвикателства 
и изпълни своята мисия. Два урока остават за 
нас да мислим и решим как да постъпим днес: 

3-1 Духовните възможности не са 
безкрайни. 

В живота на всеки от нас идва време в което 
Исус те предизвиква към решение.  

Ерусалим също беше предизвикан в онази 
първа Цветница. Хората в града бяха 
предизвикани да предприемат нещо. Целия 
град беше развълнуван и едни достигнаха до 
момента да попитат „Кой е Този”. Други 
достигнаха до решението, че Исус е Месията и 
възторжено викаха в онази сутрин „Осанна. 
Благословен който идва в името Божие!” 

Така този град остана замислен и 
въодушевен, но не предприе никакво действие. 
Искам да ти кажа: Твоят интерес, твоето 
въодушевление и твоят ентусиазъм спрямо 
личността на Исус, няма да те спаси. Исус 
спасява само повярвалите и доверили се на 
Него. Забележете, не тези които говорят за 
вяра, а тези които на дело повярват. 
Интереса и въодушевлението са добри, само 
ако водят към действие. Ако не, тези неща ще 
предизвикат по-късно безразличие и дори 
коравосърдечие.  

Приятелю, ти не можеш цял живот да 
останеш неутрален спрямо Христос. Ти или Го 
приемаш или Го отхвърляш! Нямаш нужда от 
умуване и философстване. Имаш нужда от 
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кураж. Истината се приема и следва с кураж. А 
куража е необходим, когато има опозиция. 
Християнството винаги е имало своите врагове. 
От вътре или от вън, тези които са следвали 
Истината са били преследвани(Христос казва: 
Аз съм Пътят,Истината и Живота).  

 
3-2 Светът и днес продължава да 

отхвърля Христос 
Единствен Евангелист Лука отбелязва едно 

събитие. Исус леко се поклаща на гърба на 
младото магаре. Той се движи по около 4 
километровия път от Витания до Ерусалим и 
когато след поредния хълм се открива 
гледката към Ерусалим, Исус заплаква. Защо 
плаче Исус? За Себе Си ли? Не! Думите които 
достигат до ушите само на някои са свързани 
със съдбата на този град.  

Лука 19:41  И като се приближи и видя града, плака за 
него и каза: 19:42  Да беше знаел ти, да! Ти, поне в 
този [твой] ден, това което служи за мира ти; но сега 
е скрито от очите ти. 19:43  Защото ще дойдат върху 
тебе дни, когато твоите неприятели, ще издигнат 
окопи около тебе, ще те обсадят, ще те стеснят 
отвред,  19:44  и ще те разорят и ще избият 
жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък 
на камък; защото ти не позна времето, когато беше 
посетен.  

Градът който прие, но не призна своя Цар- 
Месия. Исус чрез Своята Божествена 
същност видя, че само след по-малко от 40 
години, този град ще бъде разрушен от 
Римляните до основи. Мъже, жени и деца 
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ще бъдат жестоко избити. Защо ли? Защото 
лидерите на града Го разбираха, но не го 
искаха! Защото тези тълпи, които в Неделя 
бяха победно въодушевени, в Петък щяха 
да бъдат кръвожадно настървени! Защото 
ако в Неделя слагаха дрехите си под Него, 
в Петък щяха да положат кръста върху 
Него.  

Всеки народ, който говори за Исус, но не Го 
признава, си очертава нелека съдба.Всеки град 
който отхвърля Царя Исус, поканва бедствия 
върху себе си. Всеки човек който презира Исус, 
отваря врата за да бъде жертва на бедствията.  
И днес светът отхвърля Исус. И днес 
празнуваме Великден само заради традицията 
и веселието. Добре е да сменим начина на 
чертаене на нашето бъдеще! Добре е да 
потърсим Христос и да Го поканим в живота си 
и домът си. Там Му е мястото и от там, Той ще 
определи едно добро и благословено бъдеще 
за нас и децата ни.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Скъпи съграждани, братя и сестри! Ние 
живеем в Християнска България. Това, че се 
наричаме Християни, не ни прави Християни. 
Исус каза: Моите, слушат гласа Ми и Ме 
следват( Йоан 10:27). Християнин е онзи 
който приеме Исус за Владетел в живота си. 
Който Го признае за Бог и покани за да бъде 
в постоянна връзка с Него. Исус иска да е с 
теб и в твоя триумф и в твоята трагедия. 



 11 

Винаги с Него! И когато е приеман за Цар и 
когато носи кръста на страданията. Божия 
Син не е за да виси лика Му на стената ми в 
къщи, а да е винаги пред мен и да е начало 
на всичко което реша да правя ! Кръста на 
който умря Исус, не е за да краси врата ми 
или да виси в колата ми, а да го помня, 
защото на него беше прикован моя грях за да 
съм чист. Името на Исус, не е за да ми бъде 
само като анти-стресов вик или за да 
прокълна врага си, а за да Го призовавам 
денем и нощем, като Помощник, Приятел и 
Бог.   

Честити Великденски Празници и нека 
Божия Син, който е умрелия, но и 
възкръснал Цар на всичките човеци, да 
стане и Ваш Спасител и Пазител. 

Нека Бог да пази България!  
Христос Възкресе! 


