
 

Серия: Евангелие от Марк 

Тема: Исус-Месиански Авторитет 

 

 

Марк 10:46-11:33 

 

Дата:11/10/2020г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 

 
 



 2 

1. УВОД- 

Четох една книга която разглеждаше 

Евангелието на Матей(не на Марк-което 
изследваме сега) в което автора вижда , как 
Матей представя живота на Исус като един 
модел през който преминава всеки един 
вярващ Християнин. Там автора показва 
един модел на поведение, в който първо 
новоповярвалия Християнин се учи да бъде 
зависим (да се доверява). Това е труден път 
особено за мъжете, защото те са свикнали 
да бъдат независими, а доверието е 
зависимост. Да, това е зависимост от Бога, 
но пак изисква пълно доверие, което 
означава понякога 
бездействие/пасивност/изчакване, за да 
дадем време и възможност на Бога да 
действа. Интересно е, че предпоследната 
степен е напълно различна от първата, 
защото в нея Исус проявява праведна 
агресивност или демонстрация на 
АВТОРИТЕТ. Той показва власт, показва 
непримиримост към неправдата, 
несговорчивост и ред други характеристики, 
които някои вярващи, дори може да не се 
съгласят и да не одобрят.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В нашия доста обширен текст, който започва 
от десета глава и обхваща цялата 11 глава,  ще 
видим как Марк, показва именно онова за което 
Матей подсказва: Исус демонстриращ 
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авторитет и власт. Да , ние откриваме, че Той 
върви по пътя към кръстната смърт, но това 
изобщо не Му пречи и не Го смущава, да 
упражнява …  

(СЛ 2) Месианския си Авторитет,…  

който Отец Му дава.  
Нека тази сутрин, заедно да проследим как Исус 
демонстрира този Свой Авторитет: 

 

(СЛ 3) А) Месия- Изцелителят- Марк 

10:46-52 

(СЛ 4)Maрк 10:46  Дохождат в Ерихон; и когато 

излизаше из Ерихон с учениците Си и едно 

голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един 

сляп просяк, седеше край пътя. 10:47  И като чу, 
че бил Исус Назарянинът, почна да вика, 

казвайки: Исусе, Сине Давидов, смили се за 

мене! 10:48  И мнозина го мъмреха, за да 

млъкне; но той още повече викаше: Сине 

Давидов, смили се за мене!  

(СЛ 4)Марк10:49  И тъй, Исус се спря и рече: 

Повикайте го. Викат слепеца и му казват: 

Дерзай, стани, вика те. 10:50  И той си хвърли 

дрехата и скокна и дойде при Исуса.  10:51  И 

проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти 

сторя? Слепецът му рече: Учителю, да 

прогледам. 10:52  А Исус му рече: Иди си, 

твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, 

и тръгна подир Него по пътя.  

Историята със слепия Вартимей (буквално 
името му означава „син на Тимей)е позната на 
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всеки който обича да чете Библията. Един 
просяк, който е чул слуховете, че Исус е 
Месията. Слепец който също беше разбрал и 
как трябва да подходи към Месията- с вяра. 
Можем да кажем, че Вартимей си беше 
свършил домашната работа. И ето, сега чува, 
че Исус е само на късо разстояние от него и 
само тълпата от хора го дели от Месията. Аз не 
зная, дали той е бил запознат с Исая 35:5, 
където пророка предсказва, за Месията, че с 
Неговото идване слепите ще бъдат изцелявани: 

(СЛ 6) Исая 35:4  Кажете на ония, които са с 

уплашено сърце: Укрепете се! не бойте се! Ето 
вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие 

въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави. 35:5  

Тогава очите на слепите ще се отворят, И 

ушите на глухите ще се отпушат,  

 Вартимей  обаче усеща, че е дошъл момента 
да търси и да се възползва от силата на Месия.  
Ние разбираме за вярата на Вартимей от 
начина по който той се обръща към Исус. В 
действителност той за първи път в Марк 
произнася прозвището „Давидов син“ публично. 
С други думи, Вартимей вика с цяло гърло: 
Исусе-Месия, смили се за мен!“ 

Приятелю, позволи ми да те попитам днес: 
Прогледнал ли си за силата, която 

притежава Исус-Месията? Исус Спасителя на 
грешната човешка душа, има сила да изцели 
тялото ти от всяка болест, но Неговата голяма 
цел, е да изцели душата ти от духовната 
слепота, глухота и всеки друг недъг, който греха 
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е успял да постави върху теб. Знай, че ти няма 
нужда да чакаш както Вартимей Исус да мине 
покрай теб. Ако ти слушаш тези думи от 
Словото Божие, Той-Исус 
Месията(мюсюлманите Го наричат Иса-Меси) е 
вече до теб и чака. Пита те: Какво искаш да 
направя за теб? 

Какво ще поискаш? Здраве за тялото си? 
Здраве за близките си? Той може да ги даде! Но 
аз ще те посъветвам, да поискаш да 
прогледнеш духовно, да получиш изцеление от 
най-страшната пандемия- греха. Болестта която 
убива душата ти за цяла Вечност. Поискай 
спасение за твоята безсмъртната и безценна 
душа. От това по-ценно нещо, няма! Исус няма 
да те пита колко са големи или колко много са 
твоите грехове. Той просто ще ги очисти и ти ще 
познаеш един нов живот- живота с Бога.  

 
Но нека продължим: 

(СЛ 7) Б)Месия- Царят Спасител- 11:1-11 

(СЛ 8)Maрк 11:7  И докарват ослето при Исуса, 

и намятат на него дрехите си; и Той го 
възседна. 11:8  И мнозина постлаха дрехите си по 

пътя, а други - клони, като ги сечеха от 

нивите. 11:9  И тия, които вървяха отпред и тия, 

които идеха след тях, викаха: Осанна! 
Благословен, Който иде в Господното име! 11:10  

Благословено градущето царство на баща ни 

Давида [което иде в Господното име]; осанна във 
висините!  
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Исус си подготви и изпълни едно типично 
Месианско посрещане. С него Той искаше да 
подскаже на съмняващите се, че наистина е 
Онзи, Когото очакват. Как ли? Евреите знаеха 
какво пише пророк Захария: 

(СЛ 9)Захария 9:9  Радвай се много синова дъще; 

Възклицавай ерусалимска дъще; Ето, твоят цар иде 

при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък и 

възседнал на осел, Да! На осле, рожба на ослица.  

Осле е младо магаре. Не бял кон, а магаре. 
Исус не застана в центъра на Ерусалим и не 
изнесе прочувствена реч, в която да обясни Кой 
е и Защо идва. Той показваше на онези които 
изследваха Писанията и познаваха 
пророчествата. Те трябваше да разпознаят 
Месията и Неговите знаци. Затова смелите от 
тълпата викаха „Осанна“. Това означаваше, 
„спаси сега“. Те вярваха, че Този на магарето, 
беше не друг , а Царя Спасител-Месията.  Уви, 
ние знаем, че имаше и такива, които не 
разчетоха Неговите послания. Те си бяха 
изградили свой образ на Месия и понеже образ 
на Христос не им допадна, те го убиха. 

(СЛ 10) Можем ли ние да разграничим между 

земните царе и Небесния Цар? 
Често се сблъсквам с хора, които днес са болни 
и викат за помощ към Бога. Той ги изцелява и 
ето на следващия ден те са здрави … и са 
готови да … Го похулят, отхвърлят, презрат и 
дори убият. Така е било, така и ще бъде.  
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Ти от кои си? От тези които Го прославят 
или от онези които винаги са готови да Го хулят 
и убиват, само защото не ни допада Неговия 
смирен образ. Ако не Го приемеш, ако не 
повярваш в Него, ти де факто си от другата 
страна- онази която приютяваше убийците на 
Месията.  

Днес чрез това Слово, аз от Христова 
страна те моля: Не стой безразличен към 
Христос! Позволи Му да очисти греха ти. Отиди 
с вяра при Него и смирено помоли за прошка 
Небесния Цар. Чрез вяра в Неговото 
спасително дело, опитай спасението и вечния 
живот! Не оставай на страната на онези които и 
днес викат „Разпни Го!“ Той е различен Цар! Той 
е „кротък, праведен и спасява“! Той е Царят-
Месия. Небесния пратеник, Който отваря 
небето за да те запознае с Божията велика 
любов и милост към всеки грешник. Любов 
демонстрирана по най-ярък начин чрез 
великата жертва на кръста.  
 
До тук Евангелист Марк ни представи Месия, 
който изцелява и спасява. В следващите 
стихове можем да видим : 

(СЛ 11) В)Месия – Прощаващия-11:12-14 

и 20-26 

Maрк 11:12  А на сутринта, когато излязоха от 

Витания, Той огладня. 11:13  И като видя отдалеч 
една разлистила се смоковница, дойде дано би 

намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не 

намери нищо, само едни листа, защото не беше 
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време за смокини. 11:14  И Той проговори, 

думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод 
от тебе до века. И учениците Му чуха това.  

(СЛ 12) В този текст Исус извършва чудо, 

което ние бихме определили като жестоко. Исус 
от една страна демонстрира своя авторитет над 
природата и тя Му се подчинява 
безприкословно, а от друга страна виждаме, че 
Той прояви непростителност към дърво, което 
нямаше плод, защото не беше време за плод. 
Исус беше гладен и понеже смокинята нямаше 
плод, той я прокълна за винаги. Дървото 
изсъхна от корен.  

(СЛ 13) Maрк 11:20  И тъй, като минаваха 

сутринта, видяха смоковницата изсъхнала от 

корен. …  11:22  А Исус в отговор им каза: 

Имайте вяра в Бога. 11:23  Истина ви казвам: 

Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се 

в морето, и не се усъмни в сърцето си, но 
повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му 
стане.  

(СЛ 14) Марк 11:24  Затова ви казвам: Всичко 

каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го 
получили, и ще ви се сбъдне. 11:25  И когато се 

изправяте на молитва, прощавайте, ако имате 

нещо против някого, за да прости и Отец ви, 

Който е на небесата, вашите прегрешения. 11:26  
[Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който 
е на небесата, ще ви прости съгрешенията]. 

Исус използва чудото за да научи учениците си 
важни уроци: 

1) Вярата при молитва има неимоверна сила 
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2) Даващия прошка на земята, ще получи 
прошка на небето. 

Защо Исус комбинира чудото с поучението?  
От една страна Той демонстрира своя 

Божествен Авторитет над природата. Учениците 
видяха какво означава Бог да не иска да ти 
прости.  

От друга страна, те видяха, а дано и ние да 
сме успели да видим, че Исус очаква плод с 
време и без време от нас. Той каза: 

(СЛ 15) Maтей 7:21  Не всеки, който Ми казва: Господи! 

Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши 

волята на Отца ми, Който е на небесата.  

Това са плодовете на вярващите, да вършим 
волята на Отец. Как ли? С молитва и вяра, ние 
можем. Можем всичко. Когато застанеш в 
молитва, първо се запитай, дали Бог иска онова 
което ти ще искаш от Него? Да не би да искаш 
нещо за свое удобство, изгода и забавление. 
Това не върши Божията воля. Но, ако искаш 
нещо което да установява Божието царство на 
земята, например: 

-домът, колегите, градът или селото  ти да 
повярват 

-благовестието да напредва 
-злото и греха да бъдат отстранени 
-праведните да успяват 
-неправдата да не остава скрита 
Да, тогава може да вярваш, че вече си го 

получил.  Нашия проблем е, че вместо да се 

молим с вяра, ние мъдруваме със съмнения. 
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Вместо да искаме, ние умуваме. Словото ни 
заповядва: Не мисли, а се моли! 

 Помни, че човек предполага, а Господ 
разполага!  

Ако вярваме ние може да изискваме от Бога 
да върши чудеса, да премества непреодолими 
прегради за да извърши онова което ние искаме 
с вяра. Да постигаме непостижимото! 

И още нещо. Ние нямаме основание да се 
съмняваме в Божията прошка, когато ние 
прощаваме на хората. Липсата на отговор на 
нашите молитви, може да е именно поради 
непростителния дух в нас. Прости и бъди 
простен и тогава ще видиш чудесата на 
Божиите дела изискани в молитва. Прости и 
вместо вина сърцето ти ще е пълно с радост и 
доволство. 

 
Трябва да продължим, защото времето е 

кратко а темите са много: 

(СЛ 16) Г) Месия- Господар над Закона- 

Марк 11:15-19 

Maрк 11:15  И дойдоха в Ерусалим; Исус като 

влезе в храма, почна да изпъжда ония, които 

продаваха, и ония, които купуваха в храма, и 

прекатури масите на среброменителите и 

столовете на ония, които продаваха гълъбите.  
11:16  И не позволяваше да пренесе някой 
какъвто и да било съд през храма.  

(СЛ 17)Исус говореше за Храма, като за „Свой 

дом“! Той ревнуваше за храма като за своя 
собственост. Той чувстваше че има авторитет 
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над ставащото в храма. Той показа, че стои над 
Закона. Той показа, че не се интересува от 
религиозни лица, а от отдадени и любящи 
сърца. Той демонстрира, че не търси надути 
праведници, а смирени грешници. Затова и 
продължи да говори: 

(СЛ 18)Марк 11:17  И поучаваше, казвайки им: 

Не е ли писано, "Домът ми ще се нарече 

молитвен дом за всичките народи"? а 

вие го направихте разбойнически вертеп".  

Искам да предупредя онези които в тези 
дни предпочитат да не ходят на църква: 
Внимавайте кой с какво храни душите ви! Има 
Интернет лъжепастори, които забравят, че 
Новия Завет е завет на милост и благодат. Те 
ви проповядват Нов Закон, а не Нов Завет. Те 
сладкодумно и убедително ви натрапват свое 
законничество. Създават чувство на вина, без 
да чувстват такава, защото не ви познават и не 
чувстват отговорност за вас. Те спокойно ще ви 
налагат хомот, който самите те не носят. Ще ви 
казват и ще ви налагат: как да се обличате, как 
да говорите, какво да ядете, какво да гледате и 
къде да ходите. Те ви заливат с думи и вие 
вярвате, защото не ги познавате  отвън екрана. 
Карат ви да се чувствате виновни, защото така 
знаят, че пак ще се кликнете при тях.   

Помнете че ние не се спасяваме, чрез дела 
по който и да е закон: 

(СЛ 19)Римляни 3:28  И така, ние заключаваме, че човек 

се оправдава чрез вяра, без делата на закона.  
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Ако обичаш Исус, разговаряй в молитва с 
Него и Му сподели всички свои страхове, 
грехове и слабости. Той знае и съчувства. Той 
помага и побеждава всичко нередно в нас. 
Обърнете внимание- не ние, а Той побеждава. 
Довери Му се и Той ще ти даде живот не на 
вина, а на радост. Помни, Той не умря за да се 
чувстваме ние виновни, а за да побеждаваме 
греха чрез Неговата сила действаща в нас и 
носеща ни радост от победата. Чуйте думите на 
Исус: 

(СЛ 20)Йоан 16:24  До сега нищо не сте искали в Мое 

име; искайте и ще получите, за да бъде 

радостта ви пълна.  

Исус е Господарят, искай с вяра и ще 
получиш: 

-искай сила, мъдрост или победа и ще 
получиш 

-искай всичко необходимо за праведен 
живот и ще получиш 

-искай плътта ти да е послушна на Духа и 
ще получиш 

Ела в Молитвения дом или превърни своя 
дом в Молитвен дом и направи молитвата свой 
начин на живот, за да не живееш във вина, а в 
радост от Християнския живот. 

 
И накрая, след като Исус направи толкова 

много неща с които демонстрира своя 
Авторитет над земните авторитети, Той 
предизвика враговете си и те зададоха открит 
въпрос: 
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(СЛ 21) Д) Месия- Авторитет или Не- 

Марк 11:27-33  

Maрк 11:27  И дойдоха пак в Ерусалим; и когато 

ходеше в храма, идват при Него главните 

свещеници, книжниците и старейшините, и Му 
казват: 11:28  С каква власт правиш това? Или 
кой Ти е дал тая власт да правиш това?  

Как отговори Исус на този въпрос? В 
отговора Му можем да разчетем следното: 

Искам да ви кажа, че каквото и да ви каже, 
вие ще го отречете, защото не ви харесва. Това 
сте вие. Отричате очевидното, защото не е по 
вашия модел.  
       Няма значение какво мислеха фарисеите! 
Важно е какво мислим аз и ти днес! 

(СЛ 22)Авторитет ли е Исус за нас? За мен е 

Авторитета с главно „А“. Той е Авторитета на 
моя живот! Той е Абсолютния и най-велик 
Авторитет за мен. А за теб?  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Времето в което живеем, се нарича 
АНТИАВТОРИТАРНО , защото поколенията 
водят битка с всичко което претендира да 
бъде авторитет в живота на обществото. 
Затова и Църквата и Христос са често 
отхвърляни, именно, защото искат да бъдат 
авторитет за поколенията. 
Антиавторитарното поведение е 
изключителен специалитет за Българското 
общество. Това означава, че за всеки 
авторитет винаги ще се намерят инициатори 
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на сериозно противопоставяне.  И ако ние 
сме още в Антиавторитаризма, Запада смело 
върви към Анархизъм. 

Исус въпреки теченията на съвремието 
очаква да стане и остане мой и твой 
Авторитет. Той или ще бъде такъв или ти ще 
Го обявиш за свой враг.  

(СЛ 23)Как се казва твоят Авторитет? 
Когато бях тинейджър позволих на Исус да 

бъде мой Авторитет и до днес не съжалявам 
нито за момент. Той никога не ме е подвел.  

Пробвай и ти! Няма да съжаляваш! 
(СЛ 24)Въпрос: 
1- За теб Исус Авторитет с приоритет ли е? 


