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1. УВОД- 

 Днес половината Християнски свят 

празнува Възкресение, а другата половина, 
Цветница. За половината Христос е 
възкръснал, а за другата половина, още не е 
умрял.  

Днес за нашата част от Християнския свят, 
Исус влиза в Ерусалим. Това е прекрасно 
събитие. Христос влиза в избрания от Бога 
град на земята, и хората го приветстват като 
цар.  
(СЛ 2) И ние четем в Ев. от Йоан 12 гл.(там от 
където започнахме тази серия, че Йоан 
записва всички тези думи, изречени в или 
около Ерусалим. С мислите ни върху 
словата на Исус Христос изговорени след 
влизането Му в Ерусалим, нашата Цветница, 
започна преди месец време. Ние Го чухме да 
казва за Мария (сестрата на Марта и Лазар): 
Оставете я! Оставете я да стои при 
Моите нозе! 

Той каза на Петър: Ако те не умия, нямаш 
дял с Мене! 

Той каза на учениците: Ако Ме 

любите! 

Той каза на учениците: Ако пребъдвате в 
Мене, светът ще ви мрази!  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес в деня на Цветница, искам да минем 
напред и в 16 глава да видим още нещо казано 
от Исус.  
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(СЛ 3)Тази глава започва с страшни и 
неприятни предсказания изречени от Исус: 

-отлъчени от мястото за молитва. Това 
напомня за мрака на Средновековието, когато 
свещениците са били касапите на обществото. 
Обвиняват и отлъчват. Обвиняват и подлагат на 
жестоки изтезания(Инквизицията). Обвиняват и 
си отлъчен не само от църква, а и от 
обществото.  

-Обвиняват и убиват- като се започне от 
Савел, който дишаше смърт за Християните, и 
след това продължим с Инквизицията, за която 
вече казахме.  
(СЛ 4)Следващите стихове говорят за нещо, 
което богословите наричат вертикален 
дуализъм(28 ст.).  

Йоан16:28  Излязох от Отца и дойдох  на 
света(нисходящо); и пак напускам света и отивам при 
Отца(възходящо). 

Това е движението на Исус между небето и 
замята, между Отец и човеците, между 
небесното  и земното, между временното и 
вечното. Тази пътека която утъпква Исус, Той не 
я обяснява на учениците си, по друг начин, а 
ето така:  
Ще ме виждате и няма да ме виждате 

!?!?(16ст.) 
Учениците недоумяват: Какво иска да каже? 
 И Исус се заема да им обясни(20ст): 
Ами, как да ви кажа?   Вие ще заплачете, ще 

заридаете, а светът ще се радва. Не 
разбирате ли?   
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По-ясно!?(20-21ст): Ще скърбите, но 
скръбта ви ще се обърне на радост. Както 
жена, която ражда, тя скърби, защото е 
дошъл часът на страданието, но когато 

детето се роди, тя вече е забравила мъките 
и сълзите си. Разбрахте ли? 

Нищо чудно че учениците пак гледат умно. 
Какво общо имат те с раждаща жена? 

Добре, обяснявам пак(22ст): 
Сега сте наскърбени, но като ви видя, ще 

се зарадвате, и тогава радостта ви ще е 
пълна. Да, и никой няма да ви я отнеме! Пак не 
разбирате, май? 

Как човек може да бъде радостен. Ние му 
казваме: Да си щастлив! 

Китайска поговорка казва: 
„Ако искаш да си щастлив за един час, иди се 

напий! Ако искаш да си щастлив за три дни, ожени 

се! Ако искаш да си щастлив за седмица, заколи 

прасе и яж. Ако искаш да си щастлив за цял живот, 
научи се да ловиш риба.“  

Дали Исус искаше това да им каже. Ако 
четем какво направиха учениците, след 
погребението на Исус, може би някои от тях 
точно така са изтълкували думите на Исус, 
защото чуваме Петър да повежда останалите с 
думите: 
(СЛ 5)Йоан 21:3  Симон Петър им казва: Отивам да 
ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. 
Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не 
уловиха нищо. 
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Бъдещето за повярвалите в Христос, не 
изглежда „розово“! Защо?  

От отговорите на Исус, личи, че Той ще се 
движи нагоре по вертикалата, от хората към 
Отец. Това движение, ще го скрие от очите на 
тези които имаха очи, за да Го виждат. Това 
скриване, щеше да предизвика тъга и вероятно 
скръб и чувство на самота. Някой ще каже: 
Колко хубаво щеше да бъде, ако Исус, беше 
постоянно с нас! Да мога винаги да отида при 
Него в Ерусалим и да говоря с Него! 

А как би отишъл при Него, сега, когато 
границите са затворени, а небето е чисто от 
самолети? Интернет? Забрави!  

Защо Исус говори за това, че вярващите ще 
скърбят, а след това ще се зарадват? За 
скърбите не е трудно да ги отбележим, но 
можем ли да открием радостта? Има ли радост 
за нас днес? ДА ИМА! КЪДЕ? 

(СЛ 6)А) Радост в Духа 

Затова Исус каза: 
(СЛ 7)Йоан 16:7  Обаче Аз ви казвам истината, за 
вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, 
Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го 
изпратя. 

 
И сега искам да те попитам: Разбираш ли ти 

какво означават тези думи? Наясно ли си, какво 
стана, когато Исус се възнесе, а на 
Петдесятница Святия Дух слезе и потопи 
Христовата църква в своето кръщение? 
Кръщение в което, ако си повярвал в Христос, 
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ако си част от Христовата църква, ти също си 
кръстен в същия този Святи Дух!? 

Много вярващи, нямат идея, какво направи 
Исус, когато изпрати Святия Дух. Това е и 
причината много вярващи, да нямат радостта, 
за която Исус говореше. Братко и сестро, ти 
знаеш ли, убедил ли си се от личен опит, че: 
(СЛ 8) 

1) Святия Дух контролира духовния живот 
в света 

Йоан16:8  И той, когато дойде, ще обвини света за 

грях, за правда и за съдба; 16:9  за грях, защото не 

вярват в Мене;  16:10  за правда, защото отивам при 

Отца, и няма вече да Ме виждате;  16:11  а за съдба, 
защото князът на тоя свят е осъден. 

-Той изобличава грешника и работи за да 
го доведе до покаяние 
-Той възлага правдата на онези, които 
повярват без да са видели Исус 
-Той осъжда, избралите да живеят за 
Княза на света-Дявола. 

(СЛ 9) 
2) Святия Дух изгражда вярващите в 

процеса на освещаването 
Йоан 14:26  А Утешителят, Светият Дух, когото 
Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на 
всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви 
казал. 
Учи и напомня! 
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(СЛ 10) 
3) Святия Дух работи непрекъснато, там 

където вярващите посеят малко труд за 
Господа 

Йоан 16:12  Имам още много неща да ви кажа; но не 

можете да ги понесете сега.  16:13  А когато дойде 
онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; 
защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това 

ще говори, и ще ви извести за идните неща.  16:14  
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще 

ви известява. 16:15  Всичко, що има Отец, е Мое; 
затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. 

Щом ти решиш да направиш нещо за 
Госопода, знай, че Святия Дух те е подтикнал. 
Знай още, че Той активно се е ангажирал за да 
ти съдейства. Ти няма нужда да се напрягаш. 
Да мислиш за да изградиш стратегия. Да 

спориш. Да се доказваш. Духа ще работи. 
Пр. Един голям Християнски пастир и учен, 

Найджъл Райт, споделя как Католически Епископ, 

разказва следния случай. Преди години, свещеник, 

чака в изповедалнята. Трима младежи, решават да 
се подиграят на свещеника и влизат в 
изповедалнята и започват да изповядват, списък от 
най-гнусни грехове. Влязъл първия и когато 

свършил списъка, свещеника уловил, че нещо не е 

наред, въпреки това се помолил за младежа. 

Влязъл втория и отново след дълъг списък, 
свещеника се помолил и за него. Тогава влязъл 

третия. Когато започнал и той със списъка, 

свещеника, който вече бил сигурен, че тук нещата 

не са сериозни, казал на младежа: 
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„Добре, не зная още колко грехове си 

извършил, и няма значение. Искам обаче, за да ми 

покажеш, че се покайваш, да отидеш при онази 

фигура на Исус- който виси на кръста там в края на 
храма, да погледнеш Исус в очите и да кажеш: Ти 

извърши всичко това за мен, а аз ти се подиграх! 
Искам, това да го направиш три пъти! 

Момчето, изненадано от поставената задача, 

отишло и направило това което свещеника поръчал. 

Направило го и втори път, а на третия паднало 

обляно в сълзи на покаяние пред образа на 
Спасителя.    

И Епископа завършил разказа си: аз зная тази 

история, защото момчето бях аз!  
Братко и сестро, старай се винаги да 

насочваш невярващия, съмняващия се, 
подиграващия се, да ги пращаш при кръста. Там 
Святия Дух ще отваря духовните им очи, за да 
видят Исус. А когато човек види Исус, сълзите и 

покаянието ще му донесат прошка и радост.  
Ние не можем да направим списък с 

нещата които Святия Дух върши. Това което 
споменахме е само нищожна част от Неговия 
необятен труд в света, църквата и вярващия.  

Едно знай и се радвай: Пътя към небето, 
ще е труден и стръмен, затова Бог ти е дал 
Святия Дух, който винаги да бъде Христовото 
присъствие до теб и мен. Така Христос, е 
едновременно при Отец, за да бъде нашето 
изкупление и в същото време, чрез Духа си, да 
е винаги с нас. Опознай Святия Дух! Търси го! 
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Искай да те изпълва! Разговаряй с Него! Тогава 
ще усетиш онази радост, която нищо друго на 
света, не може да даде! 

Исус каза на учениците: 
„Не Ме виждате и скърбите, ще Ме 

видите и ще се зарадвате! 
Няма как да гледаш „он-лайн“ 

богослуженията, ако нямаш интернет и 
компютър. Имате ли Интернет и Компютър, ще 
можете и да виждате и ще чувате. 

Няма как да видиш Исус, ако нямаш 
Святия Дух. Имаш ли Святия Дух, ще можеш и 
да виждаш и да чуваш Исус. 

Може обаче да имаш Интернет, може и 
компютър да имаш, а да не знаеш, да не можеш 
да си ги настроиш. Тогава пак няма да можеш, 
да виждаш и да чуваш. Трябва или да опиташ, 
или да извикаш специалист. 

Може да имаш Святия Дух, но да не 
знаеш как да Го ползваш. И ако не се 
интересуваш, ако не искаш, може да си останеш 
духовен невежа- тъжен, самотен, неспособен да 
се радваш.  

Затова логично идваме до втория 
източник на радост. Ако не усещаш радост в 
Духа, тогава я потърси: 

(СЛ 11)Б) Радост в молитва 

Йоан16:23  И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. 
Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, 

Той ще ви го даде в Мое име. 16:24  До сега нищо не 
сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде 

радостта ви пълна. 16:25  Това съм ви говорил с 
притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с 
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притчи, а ясно ще ви известя за Отца. 16:26  В оня ден 
ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам 

от Отца за вас; 16:27  защото сам Отец ви люби, 
понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от 

Отца излязох. 16:28  Излязох от Отца и дойдох на 
света; и пак напускам света и отивам при Отца. 

Разговаряй с Бога. Бог със сигурност се 
радва, когато неговите Му говорят. Немите 
деца, не носят толкова радост на родителите 
си, колкото тези които говорят.  

Чуйте и разберете: 
(СЛ 12) „Истина, истина ви казвам, ако поискате 

нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.“ 

Ти и аз можем директно да влезнем в тронната 
зала на Отец. Няма нужда от посредници.  Нито светии, 
нито дори Исус. Исус ни казва, че имаме достъп и чрез/в 
Неговото Име, можем да искаме“ 

Да искаме, не да спечелим Джакпота, а да ни 
даде Бог радостта, за която Словото ни казва: 
Христовата радост, чрез Духа. 

Моли се и молитвата ти, ще отвори небесните 
кранове на радостта, за да те облее от там, дъжд на 
изобилна, уникална, пълна, душевна радост.  
 

(СЛ 13)В) Радостта в Царя 

Йоан 12:12  На следния ден едно голямо множество, 
което бе дошло на праздника, като чуха, че Исус идел в 

Ерусалим, 12:13  взеха палмови клони и излязоха да 
Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде 

в Господното име, Израилевия Цар! 12:14  А Исус като 
намери едно осле, възседна го, според както е писано: - 

12:15  "Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, 

Възседнал на осле";  12:16  Учениците Му изпърво не 
разбраха това: а когато се прослави Исус, тогава си 
спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха 
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това. 

 
(СЛ 14)Йоан 16:21  Жена, когато ражда, е в скръб, 
защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не 
помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил 

човек на света. 16:22  И вие, прочее, сега сте на скръб; 
но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и 
радостта ви никой няма да ви отнеме. 

(СЛ 15)Цветница е! Можем ли днес да открием 
радост за себе си и да я отнесем у дома, 
независимо какво става навън? 

Пр. Казвал съм ви това и преди. Имал съм 
моменти на велика радост в Господа. Това са 
минути или часове, в които сякаш съм отлепен 
от земята. Душата ми ликува, всичко около мен 
е красиво, радостта ми няма скала по която да я 

измеря.  
Това е радостта, която те изпълва, когато 

осъзнаеш, не с ума, а с душата си, че Бог те 
държи здраво в ръката си. Песента го казва 
най-красиво: 
(СЛ 16) 
1. Вяра в мен ли се руши, 
Бог ще ме крепи; 
Изкушен’е  долети, 
Бог ме все крепи! 
    Здраво ме държи! 
    Той над мен ръка сложи, 
    Здраво ме държи! 
 

(СЛ 17) 
2. Сам бях паднал в пропастта. 
Бог ме сам крепи; 
Охладней ли любовта, 
Бог ме все крепи! 
    Здраво ме държи и пр. 
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(СЛ 18) 
3. Буря в мен ли се смълчи, 
Здраво Той държи; 
Мило гледа ме в очи, 
За ръка държи! 
    Здраво ме държи и пр. 
 

(СЛ 19) 
4. Кой ли ще ме нарани? 
Бог ме Сам държи, 
Свой живот за мен дари, 
скъпо Той плати! 
    Здраво ме държи и пр. 

Ако позволиш на Исус да бъде Цар във всеки 
ден на  твоя живот! Ако му позволиш да 
триумфира във всяка област на твоя живот! Ако 
Го поставиш да царува и в домът ти! Ако Го 
поканиш да те управлява, когато си на работа! 
Тогава постепенно, но сигурно ще започнеш да 
преживяваш, а след време и да живееш в този 
мир и спокойствие, а след време, в теб ще 
започне да пребъдва Христовата радост! Слава 
да е на Името Му! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 В тези дни, когато светът е изненадан, 
тъжен, уплашен, ние можем да намерим радост 

-като видим Исус, в присъствието и 
действието на Святия Дух в нашия живот всеки 
ден 

-като се молим всеки ден 
-като позволим на Исус да влезне в живота 

ни като Цар 
Пр. Един футболен запалянко харесвал 

английски отбор. Проблема ми бил, че 
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живеел в Австралия, а там времето е 9 часа 
напред. Когато мачовете се играели в 
Англия, в Австралия е нощ и телевизията ги 
предавала на запис по-късно следващия 
ден.  

Запалянкото дотолкова харесвал отбора 
си, че седял вечер до късно, за да слуша 
мача, по радиото, което излъчвало на живо. 
Човекът слушал мача и на другия ден гледал 
същия мач по ТВ. Когато отбора му 
спечелел, той знаел резултата, но гледайки 
мача по ТВ, той виждал как отбора понякога 
правел груби грешки или пропускал изгодни 
моменти. Човека тогава си казвал: Това 
беше зле! Тук се провалиха, но няма 
значение. Ние печелим! 

Може понякога да изпаднем в трудни, 
сложни, болезнени времена. Можем ли 
тогава да кажем: Няма страшно, накрая Исус 
побеждава! Защото Той обеща и изпълни 
обещанието си: 

(СЛ 20)Йоан 16:33  Това ви казах, за да имате в 
Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз 
победих света.      


