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1. УВОД- 

В следващите две недели Марк ще представи на 
нашето внимание поредицата от битки/кризи през 
които Исус трябваше да премине, преди победата. 

Бях казал в едно от слабо-посещаваните 
събрания на църквата ни, че думата криза, съдържа 
в себе си думата „възможност“. 

Ако ние под „криза“ разбираме само „страх“, 
„безпокойства“, „неизвестност“, тогава ние сме 
жалки бозайници, които не са разбрали нищо от 
живота и реагират първосигнално на резките 
промени на времето и условията в което живеем. 
Може да ни се иска много живота ни да е само 
благополучие, здраве, успехи и сигурност, но това е 
илюзия(зрителна измама).  

Вземете живота на най-проспериращата нация-
Американската. Рядко минава мандат на президент, 
без нацията да бъде постигната от някакво 
бедствие- атентат, пожари, урагани, участие във 
войни или ангажимент в световни конфликти. Често 
в речите на президентите след такива кризи, се 
чуват фразите: Ние ще излезнем по-силни, по-
можещи, по-знаещи! 

(СЛ 2)КРИЗА означава ВЪЗМОЖНОСТИ! 

Кризите през които преминава личността, града, 
нацията, света са били винаги възможност за 
мотивирани действия  на размисъл, на промяна, на 
мотивация и на стъпки в нова посока. 

Исус имаше една кратка мисия, състояща се от 3 
години и половина време(горе-долу един 
президентски мандат). Имаше ли Той период на 
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кризи? Отговаряме с голямо ДА! Сериозни 
кризи! Дълбоки кризи. Нека ги разгледаме заедно и 
да видим как Христос ги превърна във възможности 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 3) А)Гетсиманската криза 

(СЛ 4)Исус знае какво Го очаква. Той знае какво е 

приготвил врага, но какво ли ще му поднесат 
близките до Него? Той не е изненадан от гнева, 
яростта и неудържимостта на Сатана, но какви ли 
ще са изненадите идващи от тези които Той обича 
толкова много? Приятелите и братята Му.  

Нека днес да видим как Исус навлиза в кризата на 
живота Си. През какво минава? Какво преживява? 
Как побеждава?  

(СЛ 5)1)Скръб- 14:32-41 

Всичко започва с това ясно предчувствие, че Той е 
на прага на съдбовната криза. Исус извиква трима 
от общо дванадесет ученици и споделя с тях 
душевните си терзания.  

(СЛ 6)Maрк 14:34  И казва им: Душата Ми е прескръбна до 

смърт; постойте тука и бдете.  

Понякога душата ни подсказва, че злото/кризата 
наближава. Какво трябва да правим? 

-невярващия човек, ще трепери, ще скърби, ще 
премира от страх, дори ще търси свръхестествена 
помощ и намеса, макар да не е наясно къде да я 
търси. 

Исус изповядва пред ¼ от учениците си, че душата 
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Му е прескръбна, поради наближаващата сериозна 
криза. Дори и в личните си терзания, Исус 
преподаваше полезни уроци на учениците Си и на 
нас.  

Предчувствието е възможно да се появява в нас. 
Какво да правим като вярващи, когато душата ни 
подсказва, че злото/кризата е близо? 

Пр. Имаше период в живота ми, когато в 
сънищата ми се появяваше фигура, чиято поява ми 
предвещаваше нещо лошо. В началото появата и ми 
предизвикваше страх. Аз съм научен и след няколко 
такива появи, аз започнах да реагирам с молитви. 
Сънувам, събуждам се с мисълта: „Идва!“ и вместо 
да се опитам пак да заспя, вместо да се отдам на 
скръбта, която води до страх, аз ставах и заставах в 
молитва, за да посрещна бедата с молитва.  

Това което избързах да направя, (не зная дали 
беше правилно), но понеже това явление внасяше 
смут и страх в сърцето ми, се помолих Бог да ме 
освободи!  Той го направи. 

(СЛ 7)Исус с действията и съвета си ни учи, че 

криза най-разумно се посреща с БОДЪРСТВАНЕ и 
МОЛИТВА и това е най-важния урок, който остава 
валиден и до днес. 

Нежно и внимателно с години се старая да ви 
науча, мили братя и сестри, че молитвените 
събрания са от голяма важност за нас като Църква. 
Те ще ни превърнат във фактор за обществото, ще 
ни издигнат за пример в света и ще ни осигурят 
победи в кризите. Много искам да разберем тази 
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истина и молитвените ни богослужения да се 
превърнат в бойната стратегия на ХЕБЦ-Варна. 
Дайте още един час от времето си за молитва и 
разговор/взаимоотношение с Бога и Той няма да ни 
остане длъжен.  
 

(СЛ 8)2)Неразбиране-14:32-41ст. 

Исус се сблъска и още нещо в тази Гетсиманска 
борба. Това с което и до днес се сблъсква: 
НЕРАЗБИРАНЕТО на хората(невярващи, но и 
вярващи). Учениците заспиваха, защото чуваха, но 
не разбираха. 

Ах това неразбиране. То често става причина 
за конфликти и разделения. Не си разбран на 
работа, в училище, дори в църква. Най-трудно е 
когато не си разбран в дома си. 

Военните казват: Ако една заповед има възможност 
да не бъде разбрана, няма да бъде разбрана! 

Исус обърна неразбирането на учениците Си, за 
да им даде важен урок: Тялото и духът в нас 
работят различно. Тялото може да се уморява, но 
духът -никога. Давайки власт на духа в нас, ние 
можем и трябва да водим сериозна битка с 
изкушенията. Кризата, каквато и да е(лична или 
обща), не е страшна. Страшни са изкушенията. 
Изкушенията са най-често във формата на страх, 
съмнения и отстъпление. Битката с кризите се 
започва, не когато сме в „окото и“, а преди нея.  

Пр.Вижте, Бог ни предупреди в началото на 
годината, какво ще става. Нека ви напомня: 
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(СЛ 9) Псалом 91:11  Защото ще заповяда на 

ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти 

пътища.  

Ние се радвахме, да прочетем, че ангелите са 
около нас и сме готови да спим. Да, обещанието е 
да бъдем пазени. Има ли обаче, смисъл да сме 
пазени, ако нищо не ни заплашва? А ако знаем, че 
ни грози заплаха, спането ли е най-разумното нещо? 
Предупреждението е, че заплаха ще има, но с нея 
ще има и божествена охрана за нас.  

Онова в което ние като църква сме слаби е 
същото, което показаха и Петър, Йоан и Яков там в 
Гетсимания- НЕРАЗБИРАНЕ! 

Вижте! Когато Бог ни предупреждава по някакъв 
начин, за предстояща опасност, ние трябва … какво 
…да БДИМ и ДА СЕ МОЛИМ. Исус не извика 
дванадесетте, за да се молят. Бог не очакваше 
всички в Содом и Гомор да са праведни за да 
избави градовете. Нужни бяха само 10. Исус извика 
¼ от всичките 12. Извика само 3-ма. Ако ние се 
водим около 120 души църква, тогава поне ¼ , 
трябва да са хора на молитвата и бдението. За 
съжаление само 10-15 човека които показват 
разбиране. За нашата църква, трябва на 
молитвените да имаме поне 30.  

Кризата идва с изкушенията, а на изкушенията 
се противостои с молитва и бодрост. Бодростта е 
готовност и мисъл за Божиите дела около нас. Ако 
ние не разберем сигналите на духа, ще последва 
онова което преживяха учениците: 
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(СЛ 10) Maрк 14:50  Тогава всички Го оставиха 

и се разбягаха.  14:51  И някой си момък следваше 

подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го 

хванаха. 14:52  А той, като остави плащаницата, избяга гол.  

Ако вярващите не разберат призива на Бога да 
се молят преди криза, тогава ще последва не 
мобилизация и готовност за предстоящото, а страх, 
бягство, паника и неадекватност. 

 

(СЛ 11) 3)Предателство- 14:43-46 

В следващите стихове, се случваше онова 
което Исус предсказа на трапезата в Горницата. 
Един от учениците Му Го предаваше. 
Предателството е опасно залитане. Юда допусна 
фатална грешка. Грешката не беше, че предаде 
Исус, а че не даде шанс на Исус да поправи 
неговата слабост.  

Във време на криза, трябва да сме много 
внимателни, защото чувствата ни се обострят и е 
възможно да реагираме неадекватно. Ще се появят 
различни неща, които ще ни предизвикват към 
предателство: 

-глада може да те предизвика да се откажеш от 
вярата си в Христос като Господ и Спасител 

-бедността, може да изиграе тази роля 

-болестта 

-богатството 

-страданието 

-божествените стандарти за чистота и морал, 
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които ни пазят от лъжа, кражба и измама, може 
да са твърде високи за теб и ти да решиш да 
предадеш. 

Внимавай, защото ако молитвения ти живот, не 
е достатъчно силен за да те пази от изкушенията на 
Сатана, той няма да се колебае, да те заведе в 
зоната на предателството. Спомнете си думите на 
мъдреца от Притчи: 

(СЛ 12) Притчи 30:7  Две неща прося от Тебе: Не 

ми ги отказвай преди да умра: - 30:8  Отдалечи от 
мене измамата и лъжата: Не ми давай ни сиромашия, 

ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се 
пада; 30:9  Да не би да се преситя и се отрека от Тебе и да 
кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да 
открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.  

Презадоволяване или оскъдица са опасни за 
вярващия. Затова и Бог е направил така, че 
надяващия се на Него да бъде пазен: 

(СЛ 13) Лука 12:31  Но търсете [Божието] царство и 

[всичко] това ще ви се прибави.  

Кризата може да те заслепи духовно, затова 
бъди внимателен. Кризата може да разфокусира 
духовния ти поглед. Може да размести 
приоритетите ти и Христос да бъде изместен от 
материални и второстепенни неща. Това е 
предателство! Ако предаваш Исус, ти си силно 
уязвим. 

Аз съм сигурен, че ако Юда беше дал 
възможност на Исус, щеше да получи прошка и 
спасение, но Сатана също се опасяваше от това и 
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затова го накара да се самоубие. 

Ако усетиш, че си изпаднал и си предал 
Спасителя си, бъди уверен, че Исус има власт и 
сила да прости и възстанови, затова НЕ СЕ БАВИ, 
да потърсиш прошка чрез смирение и молитва на 
покаяние. Исус макар и предател, още те обича ище 
те приеме и очисти отново. 

 

(СЛ 14) 4)Изоставянето- 14:50-52 

Кризата превръща хората в жертви. Човешко е 
жертвите да страдат поради това, че са изоставени.  

Онези които преди часове се кълняха, че са 
готови да умрат с Него, сега бяха се изпокрили. 
Онези които пееха с Исус в Горницата: 

„Всичко давам аз 

Всичко давам аз, 

Мой Спасителю на Тебе, 

Всичко давам аз…“ … сега се бяха скрили 
някъде и си мислеха: „Дано само аз да не 
пострадам!“ 

Въпреки това Исус не ги обвини, не им се 
разсърди, не ги отхвърли. Те Го изоставиха, защото 
не разбираха Божия план и не прозираха Божиите 
действия. Исус ги остави да се научат и добият 
зрялост чрез грешките си. Грешките им щяха да ги 
направят зрели и можещи, защото те щяха да се 
върнат при Него, когато Той завърши делото на 
спасението и да живеят и умрат за Него. 

Преживяното в Гетсимания от Исус, бяха 



 10 

сегменти(части) от началото на неговата 
криза. Кризата на Спасението. Нелеко и 
необещаващо начало в което Той изпита Скръбта, 
Неразбирането, Предателството и Изоставянето. 
Вместо да се отдаде на тези преживявания, Той 
използва всяко от тях за да научи учениците си на 
важни уроци: 

Бдителност и Молитва 

-А ние дали ще Му разрешим в това трудно 
време да ни научи, важни и вечни истини? 

 

(СЛ 15) Б) Кризата на съдебния процес- 

14:43-15:20 

Кризата на Гетсимания. Кризата на 
криворазбраните взаимоотношения, сега ще 
прерасне за да се превърне в Криза на 
несправедливостта, в която един Праведник беше 
въвлечен. Той трябваше да преживее физически и 
вербален тормоз в един скалъпен и несправедлив 
съдебен процес, на който целта беше Той на всяка 
цена да бъде обвинен и осъден. Днес с гордост 
можем да кажем, че Исус -нашия Спасител, макар и 
осъден на смърт, в този процес победи по всички 
точки на обвинението. 

(СЛ 16)1) Исус надви лъжата с ИСТИНА- 14:53-64 

Исус е отведен от Гетсимания в двора на 
Първосвещеника. Сега тези които имаха тежката 
дума на религиозните/авторитетните водачи, 
трябваше да кажат какво мислят за Исус. Проблема 
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при тях беше, не че търсят истината, а че 
търсят най-ефективната лъжа. Те търсеха 
нарушители на деветата заповед: „Не 
свидетелствай лъжливо против ближния си!“ 
Пазителите на Закона, спешно търсеха нарушители, 
за да ги ползват в желанието си да осъдят Исус.  
Тяхната гордост не им позволяваше да признаят, че 
Истината свидетелства в полза на Исус. Именно 
заради гордостта си те бяха готови да ползват всяка 
лъжа.  

Така е и днес. Силния, самонадеяния, гордия е 
готов да лъже, да изопачава истината, да стане 
адвокат и на дявола, само и само да постигне 
своята истина, а не ИСТИНАТА такава каквато е.  

Исус каза ИСТИНАТА ЗА СЕБЕ СИ: 

(СЛ 17)Maрк 14:61  А Той мълчеше и не отговори 

нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: 
Ти ли си Христос, Син на Благословения? 14:62  А 

Исус рече: Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ 
отдясно на силата и идещ с небесните облаци. 14:63  

Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: 

Каква нужда имаме вече от свидетели? 14:64  Чухте 
богохулството;…“ 

- че Той е Месията и Първосвещеника веднага 
използва, невежеството на тълпата, за да обърне 
тази истина срещу Исус. Тези хора не бяха глупави. 
Елементарната самарянка, от една среща с Исус на 
кладенеца, успя да проумее, че Той е Месията, а 
тези, дори след многобройните срещи и разговори, с 
Исус, се правеха, че не разбират кой е Той. 
Виждаме ги и три дни по-късно, как дори при факта 
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на възкресението, пак не са готови да се покорят 
на истината.  

Удобната лъжа, лесно може да измести 
неудобната истина. Това обаче, може да се случи, 
само тогава когато липсва смирение. 

Възможно е и ти братко и сестро да сте 
поставени пред тази дилема: Удобна лъжа, срещу 
Неудобна Истина.  

Пр. В Сряда на молитвеното събрание, един от 
братята сподели с нас, как в ситуацията когато с 
една добре скалъпена лъжа, е можел да реши 
проблема си в своя полза. Въпреки това, той избрал 
да каже истината … и спечелил. Получил желаното 
и докато се чуди как и защо нещата са се развили в 
негова полза, служителката му подсказала: 

„Удовлетворяваме молбата ти , защото каза 
истината!“ 

Истината винаги е била победител. Тя винаги е 
помагала във възхода на хората. Смело борави с 
истината и не живей с илюзията, че лъжата ще те 
отведе далеко. Ако правиш компромиси с истината, 
няма дълго да чакаш преди да береш плодовете на 
лъжата, а те са горчиви.  

Но отново има добра новина. Не бъди като тези 
фарисеи. Когато съвестта ти те изобличи, смири се, 
поправи се и искай прошка и сили да не превиваш 
гръб в поклон на лъжата. В Исус има и прошка и 
победа. 

(СЛ 18)2) Исус победи отричането със 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО- 14:66-72 
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Последните стихове на 14 глава от Евангелието 
на Марк, ни разказват тъжната история на Ап.Петър. 
Онази от която той ще се срамува цял живот. Онази 
в която страха за собствената му безопасност 
надделя в него и този страх го накара да се отрече 
три пъти от Исус, че не Го познава.  

Върху тази история можем с часове да говорим, 
но аз искам да насоча вниманието ви към последния 
стих на текста: 

(СЛ 19) Maрк 14:72  И на часа петелът изпя втори 

път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше 
рекъл: Преди да пее петелът два пъти, три пъти ще се 

отречеш от Мене. И като размисли за това, 

заплака.  

Питам се за какво се замисли Петър, че сълзите 
му текнаха? 

Обръщаме се към Лука, за да ни разкаже той 
историята на Петър и той ни посочва към нещо 
наистина вълнуващо: 

(СЛ 20)Лука 22:31  [И Рече Господ]: Симоне, 

Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее 

като жито; 22:32  но Аз се молих за тебе, да не 

отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, 

утвърди братята си. 22:33  Петър Му рече: Господи, 

готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на 

смърт. 22:34  А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да 
пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не 
познаваш.  

Само си помисли. Когато аз се отричам с думи 
или дела от моя Спасител, Той вместо да ме порази 
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поради неблагодарността ми за 
Неговата голяма жертва, Той е застанал пред Отец 
и Го моли за милост и утвърждаване във вярата. 
Виждаш ли картината? На моето човешко 
безобразие, Исус отговаря с божествено 
милосърдие и търпение. Отговаря със 
застъпничество. Какъв Ходатай имаме ти и аз пред 
Съдията на света. Какво щях да правя аз без Него?  

Днес обаче аз съм спокоен и щастлив, защото 
дори да изпадна в глупост и лекомислие и се отрека 
от Него, ако в разкаяние и молитва за прошка, отида 
при Него, Той вече се е застъпил за мен и е готов да 
ми придаде вяра с която, да помогна и на други 
които допускат слабости в живота си.  

Не е ли велик и великодушен нашия Спасител? 
Не заслужава ли напълно нашата почит?   

 

(СЛ 21) 3) Исус победи злото с ДОБРО- 14:65 и 

15:16-20 

Марк 15 гл, започва като картина на човешката 
злоба. Исус е изправен пред Римското правосъдие, 
не за да се открие правдата, а за да 
възтържествуват Жестокостта и Злобата. Те 
започнаха да се изявяват срещу Исус още в двора 
на първосвещеника и продължиха в претория. 
Когато си нагрубяван и нараняван без да си 
виновен, нормално е човек да се защити или 
потърси адвокат който да го защитава. Исус не 
направи никакъв опит да се защити. Защо? Защото 
беше оставил защитата си в ръцете на Небесния си 
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Отец и знаеше, че ако Отец не искаше да Го 
защити, кой би бил тогава онзи човек, който би 
могъл? Защото Той не изпитваше желание за мъст. 
Затова мълчеше. 

Колко пъти ставаме обект на човешката злоба и 
гняв. Дори понякога без причина. Това разпалва 
нашето чувство за справедливост и ние сме готови 
да върнем, да отмъстим, да накажем(ако е по 
възможностите ми).  

Исус ни казва от страниците на Евангелието: 

„Не така!“ 

(СЛ 22)Maтей 5:38  Чули сте, че е било казано: 

"Око за око, зъб за зъб". 5:39  А пък Аз ви казвам: Не 

се противете на злия човек; но, ако те плесне някой 
по дясната буза, обърни му и другата. 5:40  На тогова, 

който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе 
ризата, остави му и горната дреха.  5:41  Който те 
принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.        

Или може да отворим страниците на 
Посланието към римляните и да видим какво казва 
там, онзи който беше кръвожаден, фанатичен и 
отмъстителен преди да срещне Христос в живота 
си- Павел: 

(СЛ 23)Римляни 12:19  Не си отмъщавайте, 

възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е 

писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще 
сторя въздаяние, казва Господ". 12:20  Но, "Ако е 

гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, 
напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш 

жар на главата му". 12:21  Не се оставай да те побеждава 
злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.  
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В случая Мълчанието на Исус, 
беше израз на Неговото незлобие.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 И така , нека обобщим!  
Ако трябва да сложим казаното до сега в 

някаква рамка, тя ще е следната: 
Исус започна кризата на битката за душите на 

човеците преминавайки през следните нейни 
зони: 

(СЛ 24)1-Исус премина през зоната на 

Скръбта- битка в която душата може да страда 

повече от тялото. Затова и душата Му беше 
„прескръбна до смърт“ 

(СЛ 25)2-Исус премина през зоната на 

Самотата- това беше съзнателното или 

несъзнателно изоставяне от най-близките Му 
хора (неразбиране, предателство, отричане, 
изоставяне) 

(СЛ 26)3-Исус премина през зоната на 

Сивотата- там където се сблъска със злобата и 

несправедливостта дължащи се на  човешкото 
непостоянство и двуличие. 

 
А ако и ти си в някоя от зоните на кризата на 
живота, бъди смел защото : 

(СЛ 27) 

1-Водача ти е Христос и е минал вече от там и 
знае как да те води. 
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2-Всяка криза отваря пред нас нови 
възможности за победи, израстване и зрялост 
3-Имаш молитвата като ключ за изход от която 
и да е криза 


