БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Лука свето Евангелие,
глава 19
ТЪРЖЕСТВЕНО ВЛИЗАНЕ НА
ИИСУС В ЙЕРУСАЛИМ

Някога, много отдавна, римляните
не управлявали Израил, а евреите
имали свой, еврейски цар. В
старите книги било написано, че
след като страната бъде
завоювана от неприятелите,
израилтяните няма да имат вече
свой цар. Много години ще бъдат
управлявани от неприятелите, но
после ще дойде още един
еврейски цар, последният, и той
ще влезе в Йерусалим, възседнал
осле, така, както еврейските царе
винаги са влизали в този град.

Иисус знаел, че ще стане Цар. Но
не обикновен цар, който живее в
красив дворец, а небесен Цар. Той
често разказвал това на хората,
но малко били ония, които Му
вярвали. Дори учениците Му не Го
разбирали и мислели, че техният
Учител ще стане земен цар. Но
Иисус решил да направи така,
както било записано в старите
еврейски книги, за да повярват
хората, че Той е Цар и на земята,
и на небето, че Той наистина е
Син Божи.

Като напуснал селото, където
живеел Лазар, Иисус, заедно с
учениците Си, тръгнал за
Йерусалим. След няколко дни в
града щяло да започне
празнуването на Пасха. Минавали
покрай едно село и Иисус казал на
учениците Си: „Идете в селото и
Ми доведете младо осле, което
никой досега не е яхал!"
Иисусовите ученици и хората,
които вървели с Него, много се
зарадвали. „Най-после то ще се
случи! Иисус ще влезе в Йерусалим,
качен на осле, като еврейски цар!
Така е написано в нашите стари
книги" -започнали те да говорят
помежду си.

Учениците на Иисуса довели едно
младо осле, свалили плащовете си
и почтително ги сложили върху
гърба на животното. Сега Иисус
трябвало да възседне ослето в
знак на своето съгласие да стане
цар. Хората, които вървели с
Иисуса, накършили клони и ги
сложили на земята пред ослето.
Това означавало, че и те много
искат Иисус да им бъде цар.
„Иисус е новият цар на Израил!
Да живее новият цар! Нека да ни
помогне да изгоним враговете от
нашата земя!" - викали безспир
щастливите хора.

А тези, които вървели срещу тях,
също започнали да викат: „Господ
ни даде нов цар!" Преди да влезе в
града, Иисус се спрял на
Елеонската планина. Оттук се
виждал целият Йерусалим. Като го
зърнал, Иисус заплакал. Той плачел
за хората, които не искали
истински да повярват в Него и не
можели да бъдат щастливи. Той
жалел и за красивия град
Йерусалим. Той знаел какво ще се
случи с града и с хората, живеещи
там. Знаел, че ще настъпи ден,
когато римляните ще разрушат
целия град, и заразказвал тези
неща на хората, които стоели до
Него.

Като чули това, хората престанали
да се радват и да викат. „Иисус не
е цар! Колко глупаво беше да
мислим така!" - започнали да
говорят те помежду си. Хората
вече не слагали клони на пътя и не
приветствували Иисуса като цар
на Израил. Щом влезли в града,
всички се разотишли и оставили
Иисус и учениците му сами. „Не,
Иисус не ще ни помогне да
освободим страната от враговете" мислели те, като се разотивали в
различни посоки - кой вкъщи, кой
в храма, а кой по работа. Иисус,
Царят на земята и на небето, не им
бил нужен повече!
КРАЙ
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