
Проповед на Цветница 

Братя и сестри, 

Днес честваме славния Вход Господен в Йерусалим – единствения ден, когато 

нашият Спасител приема човешка слава и почест с възгласите: „Осанна! 

Благословен Идещият в име Господне!“ Осанна на еврейски значи „помогни, 

спаси“. С този приветствен възглас множеството народ, опиянено от славата на 

Възкресителя на починали, славата на Онзи, Който вдигна от гроба 4-дневния 

Лазар, опиянено от тази слава, множеството вижда в Христос възкресителя на 

юдейската държавност, политическия водач, който ще избави богоизбрания народ 

от срамната езическа власт. И не малка част от онези, които сега викат „Осанна!“ 

с палмови вейки в ръце, след няколко дни ще  вдигнат глас пред римския 

прокуратор и ще настояват за убийството на Спасителя с думите: „Разпни Го!“ 

На днешния празник възклицаваме радостно като децата, които постилат 

дрехите си пред ослето, когато Христос влиза в Йерусалим – града, който избива 

пророците, града, който след броени дни ще посегне и на Месията, на Самия Син 

Човечески. 

Днес ликуваме и се веселим като всички онези, за които Спасителят споделя с 

думите на псалмопевеца: „От устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил 

похвала.“ 

Така нека и ние да бъдем младенци за злото. От утре започва началното време 

на седмицата, наречена Страстна, седмицата на Христовите страдания, на 

търпеливо понесените от Богочовека предателства, отстъпления, позор, ругатни, 

побои, хули, плесници, бичуване, насмешки, багреницата на истинската слава, 

трънения венец, Голготския път, пироните, майчината мъка, питието от оцет – 

цялата злоба , цялата препълнена чаша на злост срещу Невинния, цялата злост на 

онези, които поискаха кръвта Му да падне върху тях и върху чадата им. А срещу 

всичко това – благостта на Христовите слова: „Господи, прости им, те не знаят 

какво вършат.“ 

На Него, Единородния, Единствения Всеблаг, Бога на опрощението и 

милостта се прекланяме и днес и през всичките си дни. И да даде Господ никога, 

никога да не отстъпим от Христос. Защото няма нищо по-страшно от това  и на 

този и на онзи свят. 

Да се молим Господу за всичко, да благодарим за всичко, да се отпуснем на 

крилете на Божията воля в днешните тъжни дни на утеснение. И да се уповаваме, 

че след пътя на страданията ще дойде Възкресението и Бог ще се смили над 

грешния човешки род, така както любящ баща прегръща своето любимо, макар и 

непослушно чадо. 

Божието благословение да е с всички вас – с вас, които сте тук и изповядвате 

вярата си, и с всички, които днес отсъстват по най-уважителните причини – да се 

погрижат за другите и да ги предпазят. Божието благословение да е над всички, 

честващи радостния Вход Господен! Амин! 
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