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1. УВОД-
Днешния  текст  за  размишления  ни 
представя Три основни картини:

1-Исус намира Своето Царско превозно 
средство - Ослето 

2-Исус влиза в Ерусалим
3-Исус Проклина и прочиства

2. ИЗЛОЖЕНИЕ-
А)  Превозното средство на Царя на 
Царете  – 1-7ст

А-1.  Притежава  всичко,  но  няма 
собственост. 

От  древността  е  прието  когато 
високопоставена  личност  пристига,  да  не 
пристига пеш, а с превозно средство. Исус за 
първи  път  признаваше  своята  позиция  на 
цар.  Той  идваше  в  престолния  град  и 
трябваше  да  влезне  в  него  с  превозно 
средство , а не пеша. Какво беше превозното 
Му средство? 

-  Исус  прие  да  влезне  в  Ерусалим 
възседнал  на  осле.  В  избраното  от  Исус 
превозно  средство  ние  виждаме  един 
парадокс. Онзи който владее над моретата и 
океаните,  пресичаше  Галилейското  езеро  с 
лодка взета назаем, онзи който храни хора и 
животни в природата, чакаше да му сготвят и 
поднесат  храна,  онзи  който  управляваше 
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флората и фауната на земята, трябваше да 
поиска магаре за временно ползване за да 
влезне  в  Светия  град,  онзи  който  владее 
живота и възкресява от смърт, трябваше да 
ползва временно чужд гроб. Исус съзнателно 
демонстрираше  бедност  докато  беше  на 
земята.   Той  нямаше  собственост.  Той  не 
притежаваше имоти или бляскави ценности. 
Мария изля скъпо миро на нозете му. Петър 
извади  ножа  си  за  да  Го  запази. 
Гетсиманската градина Му беше парка. Исус 
нямаше нищо свое,  а  притежаваше всичко. 
От там идваше и проблема на враговете Му. 
Още от начало, те предпочитаха да угодят на 
Ирод в палата, не да намерят Младенеца в 
яслата.  Те  търсеха  притежанието,  и  затова 
не  виждаха  притежателя.  Те  виждаха 
простотата  на  ослето,  и  пропуснаха 
величието на яздещия. 

Пр. Преди  сигурно  10  години  срещнах 
един чуждестранен пастор. Проповядваше 
великолепно. Беше ми на гости във Варна.  
Имах респект към него,  докато един ден,  
не ми предложи чифт скъпи чехли. Каза ми,  
че ги е взел за себе си и цената им е към 80  
лв.  ,  но  няма  място  в  багажа.  Виждайки  
изненадата  ми,  той  ме  успокои,  като  ми  
каза,  че  не  носи  обувки  ако  не  са  от 
крокодилска кожа и цената им не е четири-
цифрено число. Изведнъж го видях твърде 
малък. Видях на кого служи.
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Духовни  водачи,  които  служат  на  себе 
си,  не на Бога са опасно явление.  Духовни 
водачи,  които  демонстрират  разкош,  са 
опасни.  Те  са  бедствие  за  народа  си.  Те 
влачат народа към погибел. 

А-2.  Ослето  беше  предизвикателство 
за Духовенството - дали знаят Писанията 

-Исус  избра  осле,  не  толкова  за  да  е 
скромен  или  беден  ,  а  за  да  изпълни 
пророчеството от Захария 9:9. 
Зах. 9:9  Радвай се много сионова дъщерьо;  

Възклицавай ерусалимска дъщерьо; Ето,  
твоят цар иде при тебе; Той е праведен,  
и спасява,  Кротък и възседнал на осел,  
Да! На осле, рожба на ослица. 

Ясно и точно казано.
Всеки  който гледаше с  вяра и доверие 

на  Писанията,  трябваше  да  разпознае 
Месията. Народа – да, но най-вече духовните 
водачи,  трябваше  да  разпознаят  Него-
Месията.  Тези  които  държаха  Писанията  в 
ръцете си и поучаваха народа на истините и 
тайните в тях.  

Ослето имаше задачата за пореден път, 
да отвори очите на духовните водачи, за да 
разпознаят  Истинския  Цар,  да  разпознаят 
Пратеника,  да  видят  Месията,  да  признаят 
Пророците и идентифицират Обещания.

Уви, те не успяха. 
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Колко е жалко и тежко, когато духовните 
водачи, са лишени от разпознавателния Дух. 
Когато са слепи, а имат претенции да водят. 
Когато  имат  властта  и  авторитета,  но  го 
ползват  неправилно.  Те  пропускат  важните 
моменти в живота на народа си.  Пропускат 
ценните възможности за спасение на хиляди, 
просто защото са твърде заети със себе си. 
Нещо повече,  те вместо да избавят народа 
от  осъждението  и  да  го  поведат  към  нов 
живот, към просперитет, те го влачат към ада. 
Това  е  вече  огромна  отговорност  и  тежко 
осъждение. Водят народа си към отхвърляне 
от Бога. 

Духовното  водачество  е  голяма 
отговорност. То има специална роля в живота 
на  обществото.  Когато  капиталистическия 
свят  изживява  времето  на  т.н.  „голямата 
депресия“(1929-1933г),  именно  църквите  и 
пасторите  са  играели  много  важна  роля  в 
живота  на  хората.  Те  са  ги  насърчавали  и 
водели  към  морал,  дисциплина  и  вяра. 
Благодарение  на  протестантската  етика  и 
морал  Америка,  Англия,  Швейцария  и  др. 
създават модернизацията и икономиката им 
дръпва напред.

Духовното водачество, учи хората как да 
заработват и печелят,  но самото то,  трябва 
да  остане  свободно  от  привързва  към 
земните  богатства,  и  вярно  на  духовната 
зрялост.  Духовния   водач,  не  трябва  да 
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блести в  разкош.  Духовния водач,  може да 
има и трябва да има,  но  това  трябва да е 
достатъчно, за да му осигури спокойствие, та 
да  върши  духовната  си  работа,  без  да 
подлага домът си на глад и лишения. И Бог 
така  е  направил  да  действа  духовната 
икономика, че това да е възможно. Духовния 
водач,  може  да  живее,  от  щедростта  на 
своите  пасоми,  еноряши.  От  щедростта  на 
своите духовни деца. 

Крайностите са две:
-когато  духовните  деца  не  оценяват 
труда на духовния си водач и го държат 
в материален недоимък
и
-когато  духовните  деца  са  добри  и 
дават  за  водача  си,  а  той  от  своя 
страна , се превръща от техен слуга в 
слуга на благата които получава.

Духовните  водачи.  Днес  можем  да  ги 
познаем по „Ролекс“-ите и „Линкълн“-ите . Аз 
лично нямам проблем с тези неща, ако тези 
които ги ползват , са загрижени за душата и 
духовността  на  народа  и  вярата  му.  Ако 
правеха нещо, за да отворят очите на народа 
за греха и да го научат как да се бори с него. 
Но когато присъствието на Духовенството се 
свързва  само  с  банкети,  празненства  и 
веселби, тогава имаме пагубната картина от 
Ерусалим:
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Народ,  който  търси  избавление  и  се 
моли  „Осанна“!  Народ  който  жадува 
духовност,  морал  и  растеж  и  Духовенство 
което  е  изцяло  фокусирано  върху 
придобивките  си  и  жадува  за  комфорта  и 
богатствата си.  

Б) Влизането в Ерусалим- 8-11ст.
-Исус даде възможност на Евреите да Го 

разпознаят като свой Цар. С влизането си в 
Ерусалим на осле, с възгласите на тълпата, с 
присъствието на учениците си. Исус за първи 
път признава царската си роля публично. За 
първи път не възпира народа или учениците 
да  Го  провъзгласяват.  Защо?  За  да  нямат 
оправдание, онези, които можеха след време 
да  кажат:  Той  никога  не  претендира  за 
титлата  си!  Той  никога  не  показа 
царственост, не демонстрира, че е Цар!

-С царственото  си влизане в  Ерусалим 
Исус  дава  широка  публичност  на  своята 
персона.  Забележете,  че  когато  Той  учи 
дълбоките истини на Божието царство, когато 
разкрива тайните на духовния живот,  Той е 
заобиколен  от  малък  брой  последователи. 
Когато върши чудеса и знамения(най-вече в 
Капернаум,  Завулон  и  Нефталим)  Той  е 
заобиколен  от  стотици  зрители.  Но  сега 
когато  влиза  в  Ерусалим,  Той  изпъква  и 
представя Себе си,  като не възпира никого 
да  Го  прославя  като  Цар.  Погледнете,  Той 
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влиза в Ерусалим във време, когато градът е 
претоварен  с  гости.  Празника  Пасха 
привличаше  хора  от  цял  свят  в  Ерусалим. 
Евреи от всички племена. Езичници от много 
народи. Казват, че по това време в Ерусалим 
са се стичали над милион пришълци. И Исус 
използва  точно  този  момент  за  да 
демонстрира Своята царственост.  Защо?

Той го направи не само заради враговете 
си. Той го направи защото всички тези хора 
от  близо  и  далеч,  само  след  няколко  дни, 
щяха да присъстват на Най-Великата Пасха в 
историята  на  човечеството.  Исус  фокусира 
погледа на всички в Ерусалим върху Своята 
личност,  за  да  не  пропуснат  тези  хора 
предстоящото събитие. 

Възгласите Осанна, не са просто вик: да 
живее Царят! 

„Осанна“  на  еврейски  е  молитва  към 
Бога в която народа вика „Спаси сега!“

Простолюдието  беше  по-чувствително 
към  Исус,  отколкото  духовенството. 
Обикновените  люде,  виждаха,  докато 
специалистите  бяха  слепи.  И  това  е 
проклятието  на  един  народ,  когато  народа 
разбира повече от духовниците си. 

Пр.  Онзи  ден  влизам  в  църква  и  на  
вратата виждам едно младо момче. Врата  
беше заключена и той се опитваше да види 
има ли някой в църква. Тъкмо си тръгваше,  
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когато аз дойдох зад гърба му. Той ме видя  
и каза:

„Пасторе, може ли да говоря с вас?
Питам: За какво?
Отг. Ами аз казах на Бог, ако трябва 

да  говоря  с  вас,  да  ви  срещна  и  ето  аз  
тъкмо си тръгвах и вие идвате!

Отговора  ме  интригува  и  аз 
автоматично попитах: От коя църква си?
(мислех  си  :  само  вярващ  може  така  да  
вижда нещата свързани с една обикновена  
среща).

Отг. От никоя!
Поканих момчето вътре и той започна  

да ми разказва, как е повярвал. Събирали се  
младежи приятели. Един от тях постоянно 
повдигал темата за Бога и така темата 
на техните събирания често била вярата в  
Бог. От среща на среща те все повече се  
интересували от вяра и от Бог. Намерили 
си  Библии  и  започнали  за  четат,  да  
изследват.  Някои  от  тях  започнали  да  
свидетелстват, за това, че Бог им говори.  
Започнали да имат водителство от Духа.  
Тогава тръгнали  да търсят църкви и да се  
интересуват за  повече  неща.  Изживели  и  
новорождение  и  се  кръстили  във  вода.  
Тогава Бог започнал да ги води да се молят 
за домовете на хората живеещи около тях,  
като  свръхестествено  им  откривал 
специфичните нужди на всеки дом. 
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Слушах  това  свидетелство  и  си  
мислех:  Господи,  ние  се  молим  за  
съживление.  Чакаме  го  естествено  да  се  
случи тук всред нас. Чудим се че нищо не се  
случва, а Ти си имаш методи и средства и  
хора и ще извършиш своето съживление, не  
там където ние чакаме. Това ме зарадва и 
уплаши.  Уплаши ме,  защото момчето ми 
каза,  че  те  са  обиколили всички  църкви в  
града  (включително  и  нашата),  като  са  
изпитвали в духа си къде е тяхното място.  
Слушали  са  внимателно  проповедите  и  
изказванията на вярващите. След това са  
проверявали всяко нещо с Библията и ако  
видят нещо нередно, са го приемали като 
знак,  че  това  не  е  тяхното  място.  В  
нашата църква едно изказване на вярващ ги  
е отвърнало. 

Затова  когато  ви  казвам,  че  не  само 
слушането на проповеди е нашето служение, 
много  от  вас  не  приемат  това  сериозно. 
Всяко  твое  движение,  отношение, 
разговорите  които  водиш  преди  и  след 
богослужение в църква, са твоето служение. 
Някой  те  слуша  и  някой  те  наблюдава. 
Говори в църква за политика, за почивки, за 
партита,  за  отвлечени  и  светски  неща  и 
дявола може да направи лесно да станеш за 
съблазън. Играй с телефона си по-време на 
служба  и  дявола  ще  направи  да  бъдеш 
видян  не  от  когото  трябва.  Разговаряй  със 
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седящия до теб по време на проповед и ще 
бъдеш  чут,  но  не  за  благословение  а  за 
проклятие. 

Но интересното е, че можем да станем 
причина, благословението да дойде, не там 
където го чакаме. Не чрез нас или около нас, 
а на друго място

Евангелист  Лука  дава  една подробност 
относно това триумфално влизане на Исус в 
Ерусалим:

Лука 19:39  А някои от фарисеите между 
народа  Му  рекоха:  Учителю,  смъмри 
учениците  Си. 40  И  Той  в  отговор  рече: 
Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните 
ще извикат. 

Тези които трябваше да викат, не викаха, 
затова Бог намери други. 

Израил се оказа ням, глух и сляп за да 
бъде  адекватно  употребен.  Затова  Бог 
трябваше  да  използва  Нов  Израил.  Той  си 
изработваше  новия  Свой  Свидетел,  чрез 
когото да достигне до целия свят. 

Трябва  да  внимаваме,  да  не  би  да  си 
мислим, че ние сме Църквата Христова, а да 
се окаже, че Исус, не ни одобрява и си търси 
и изработва нова църква, някъде настрани от 
нас.  Това  е  твърде  тревожна  мисъл  и  ние 
трябва  да  се  молим:  Да  не  бъде  Господи.  
Господи  прости!  Господи  прости  ни.  
Направи  ни  деятелни!  Направи  ни  
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инструменти.  Не  ни  изсушавай.  Не  ни 
отхвърляй!

В) Проклинане и прочистване- 12-21ст.
И  сега  на  това  място  Марк  много 

интересно  и  не  безцелно  е  вплел  две 
събития в едно. В Стихове 12-21, той започва 
да ни разказва историята за едно Смокинено 
дърво. 

Смокинята в Изтока е както гроздето за 
България. Тя се яде, консервира, продава и 
купува.

Спомнете си Навигея откупи живота на 
мъжа  си  Навал,  от  яростта  на  Давид  като 
донесе  низаници  от  смокини.Плодородието 
на  земята  се  определяло  от  това  дали 
произвежда смокини. 

Специалистите на Изтока казват, че през 
м. Март  смокиновите  дървета  дават  малък 
зелен плод, който се яде(не масово), но него 
обикновено го ядели селяните. През Април, 
дървото изкарва големи листа, които служат 
като  сянка  за  бъдещите  истински  смокини. 
Липсата на тези дребни зелени предплодия, 
обаче е лош знак, че дървото няма да даде 
плод през тази година. 

Марк отбелязва в текста, че когато Исус 
търси плод на смокинята, още не е време за 
плод. Ние не трябва да се напрягаме много 
за  да  видим,  че  това  е  пророчески  акт  от 
страна на Исус. Ако четем пророците ние ще 
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видим,  че  те  често  са  използвали  такива 
пророчески  илюстрации,   които  хората  са 
виждали и които са им служели за да видят, 
това което пророка казва. 

Освен  това  ако  четем  внимателно 
Стария Завет, ще видим, че смоковницата е 
асоциирана с Израил:

Ерем. 8:13  Съвършено ще ги изтребя,  
казва Господ; Не ще има гроздове на лозата 
Нито смокини на смоковницата, И листът 
ще повехне, И даже това, което им съм дал,  
ще избяга от тях.

Осия  9:10  Намерих Израиля, че беше 
за  мене   като  грозде  в  пустиня;  Видях  
бащите ви, че бяха като първозрелите на 
смоковницата В първата й година; Но те  
отидоха  при  Ваалфегора,  Предадоха  себе 
си  на  това  срамотно  нещо,  И  станаха 
гнусни като обичните си идоли. 

Интересно е,  че в  Своето служение на 
земята  Исус,  само  възстановяваше,  а  не 
убиваше, с две изключения: Свинете обзети 
от демони и смоковницата. Той сам каза, че 
не е дошъл да съди. Защо тогава Той осъди 
смоковницата и тя изсъхна от корен.

Виждаме пророческото дело на Исус:
Както  тази  смоковница,  Израил  имаше 

много листа, но не и плод. Бог показа към тях 
толкова много внимание и любов, за да Му 
се отблагодарят те с … листа. Той им даваше 
милост върху милост, а те Му отвръщаха със 
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суха  религиозност.  Отвръщаха  Му  с 
формална  ,  хладна,  религиозност,  в  която 
няма плод,  нямаха радост,сладост и вкус  в 
службата  си  на  Бога.  Лицемерна 
религиозност. 

Йоан Кръстител преди три години беше 
казал, че брадвата лежи вече при корена на 
дърветата.  Сега  словото  на  Исус  стана 
причина дървото да изсъхне от корен и да е 
готово за отсичане. Исус предсказа  смъртта 
на  Израил.  Духовното  му  изсъхване.  Бог 
разчиташе на тях и възлагаше надежди, но 
те  не ги  оправдаха.  Затова бяха изсушени. 
Трябваше да бъдат и отсечени.   

Веднага след случая със смоковницата, 
Марк  ни  води  със  Исус  във  храма  в 
Ерусалим,  за  да  видим  какво  Исус  ще 
направи там. 

Там Исус извършва и втория пророчески 
акт:  изчистването на храма. Истината е, че 
Юдеите  ревностно  пазеха  вътрешността  на 
храма-там където беше тяхната част, където 
Езичници не се допускаха. Но външната част, 
където Езичниците имаха достъп, те го бяха 
изоставили и  Езичниците го  бяха обърнали 
на  пазарище.  Търговия,  шум,  викове, 
пазарлъци.  Разбира се от  тази шумотевица 
сигурно  свещениците  печелеха  и  затова 
Божията воля беше изместена от печалбата. 
Това беше един „религиозен пазар“. Исус се 
възмути,  защото  там  където  Евреите 
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трябваше да мисионерствуват  на света  за 
своята  вяра,  те  го  бяха  изоставили  и 
опорочили. Исус искаше да им каже, че те не 
трябва  да  са  вярващи  само  на  своята 
територия, а навсякъде, за да може света да 
види Бог, чрез тях и да повярва. Те трябваше 
да  останат  верни  и  молещи  се,  когато  са 
всред езичниците,  също толкова,  колкото  и 
когато  са  всред  свои.  Юдеите  гледаха  на 
храма като  на място  за  жертви,  а  Исус  им 
каза,  че  Бог  е  дал това  място  за  молитва. 
Молитвата е най-ценната жертва, която Бог 
приема. 

Пса.  141:1   Господи,  викам към Тебе;  
побързай  да  дойдеш  при  мене;  Послушай 
гласа  ми,  когато  викам  към  Тебе. 2 
Молитвата ми нека влезе пред Тебе като 
темян;  Подигането  на  ръцете  ми  нека  
бъде като вечерна жертва. 

Двуличието  е  характерна  черта  и  за 
много Християни. Ние сме много примерни и 
точни, когато сме всред вярващи. Излезем ли 
обаче  всред  света,  някои  от  нас  стават 
неузнаваеми. В говор, в поведение, в лъжи, в 
подкупност, в морал, във взаимоотношения и 
т.н.Някои  го  правят  от  страх,  за  да  не 
разбере  света,  че  сме  вярващи.  Муди  е 
казал:  Само Християните се срамуват от 
вярата  си.  Вижте  Будисти,  Мюсюлмани,  
Хиндуисти,  Мормони  и  другите  фалшиви  
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религии,  как  не  спират  да  декларират 
вярата си. 

Може ли Библията да е валидна за нас, 
само когато сме с вярващи, а когато сме там 
където  е  света,  ние  да  се  водим  от 
принципите  и  правилата  валидни  за  света. 
Не  само  това,  а  и  децата  си  възпитаваме 
така. Бог не благоволи в двулични игри. Ако 
си вярващ, бъди такъв винаги и навсякъде. 
Ако ще слагаш Християнска маска в църква, 
тогава не се измъчвай- нямаш никаква полза. 
Изсъхнал си от корен. Ако ли приказките ти 
са велики, а делата ти жалки, то пак си зле. 
Има  някои,  които  на  приказки,  са  големи 
християни, а на дело са си същите както и 
преди. Обикновено,  тези които са добри на 
думи,  са  и  много  добри  в  осъждането  на 
другите,  но в  делата  си са грешни и могат 
дори  да  надминат  грешниците.  Те 
обикновено се чудят, защо на толкова много 
хора свидетелствувам за Господа, а никой не 
иска  да  приеме  думите  ми.  Причината  е 
защото хората не вярват на думите ти, ако те 
не се покриват най-често с делата ти.

  
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ-

Двата  порочески  акта:  Изсъхналата 
смокиня и прочистения храм, ни водят 
към нашето заключение:
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Може ли да сме дърво без плод? Да, 
имаме много листа, но да няма плод. Исус 
не каза: По листата ще ги познаете!

Той  каза:  ПО  ПЛОДОВЕТЕ  ЩЕ  ГИ 
ПОЗНАЕТЕ!

Имаш  ли  плодове  за  Царството? 
Пълниш ли торбите с плод! Или в църква 
си красив, зелен и разлистен, а в света си 
безплоден  и  необещаващ.  Не 
предизвиквай  проклятие  над  себе  си. 
Исус  ни  показва  ясно:Не  си  играй  на 
Християнство! Ще изсъхнеш от корен!
Ако не сме сериозни, Бог ще дойде и ще 
прочисти  тази  църква.  Той  ще  ни 
припомни:
Домът ми ще се нарече МОЛИТВЕН ДОМ! 
Какво  означава  това?  Това  означава,  че 
тук трябва да бъде място за молитви на 
всеки  от  нас.  Влизаш  в  предверието 
-молитва.  Правиш  нещо  –молитва. 
Участваш  в  богослужение  –молитва. 
Разговаряш с  някого  -  молитва.  Виждаш 
брат  или  сестра  с  проблем  –  молитва. 
Някой  те  наранил-молитва.  Някой  те 
хвали- молитва. Водиш някого в църква-
молитва.  Виждаш  непознат  в  неделя 
-молитва.  Дори  само  минаваш  покрай 
църковната  сграда  –  молитва.  Бог  това 
оценява високо и на това гледа. 
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Когато  наближиш  църковната  сграда, 
искай  молитвен  дух  за  себе  си  и 
другите!
 

За  мен  днешния  текст  и  Словото  е 
изобличително.  Аз  не искам да се окажа 
дърво без плод определено за изгаряне. 
Не искам моето Християнство да се окаже 
само  зелени  листа.  Не  искам  нашата 
църква да бъде определена от Бог,  като 
Разбойнически  вертеп.  Затова  в  този 
празничен  ден,  нека  застанем  със 
смирение  и  покаяние  пред  Царя  и  да 
кажем:  Господи  Осанна!  Исусе  Осанна! 
Осанна! Спаси сега, Господи Исусе!

Постели  пред  Него  гордостта  си, 
интересите  си,  сърцето  си  и  извикай  : 
Осанна! Отче, освети , очисти и употреби! 
Осанна!
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