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Тази вечер-  Велики Четвъртък,  ние сме 
се  събрали  за  да  разгледаме  поредните 
събития  случили  се  в  непосредствена 
близост до времето на най-великата Пасха в 
историята  на  човечеството.  Може  би 
очаквате да отворим на Марк 13 гл., но няма. 
Няма  да  разглеждаме  13  гл.  тази  вечер. 
Причината не е числото 13, защото нея сме я 
оставили за съботното ни събиране.

Ще разгледаме частично глава 14 за да 
видим какво Марк ни предлага в нея. Това е 
една доста дълга глава и не е лесно да се 
премине през нея, без да се пропуснат някои 
детайли. 

Марк  ни  развежда  между  Ерусалим  и 
Витания.  От  разказаното  ние  можем  да 
кажем,  че  Исус  не  си  е  губил  времето. 
Нещата  се  развиват  доста  динамично. 
Главата  започва  с  информацията,  че  след 
два  дни  беше  Пасхата.  Вече  казахме,  че 
Ерусалим е пълен с посетители. Много хора 
видяха  тържественото  влизане  на  Исус  в 
Ерусалим. Много хора видяха как Той очисти 
храма. 

Едни  от  тези  които  следяха и  слушаха 
много  внимателно  действията  и  думите  на 
Исус, бяха Неговите врагове. Ние мислим, че 
те  не  подозират  че  Исус  е  велик.  Ние 
мислим, че те не гледаха сериозно на Него, 
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но в действителност те следяха всяка Негова 
стъпка  и  получаваха  много  информация  за 
извършеното  от  Исус.  Защо?  Защото  им 
трябваше материал за да Го уличат и убият.

В  14тата  глава  на  Евангелието  на 
Марко,  има  основно  два  вида 
действащи лица:
-Положителни и отрицателни.

Положителните  са  онези,  които  в  тези 
напрегнати  моменти  показват  лоялност, 
внимание, любов, жертва. Отрицателните са 
онези, които в същото време, кроят пагубни 
планове  и  залагат  капани  за  да  отнемат 
човешки живот. 

Нека последователно се срещнем с тези 
герои:

1-2 стих- Заговорът
Марк започва главата с кратък увод, за 

това  как  враговете  на  Исус  ,  а  именно 
главните  свещеници  и  книжниците  се 
наговарят  да  заловят  Исус  с  хитрост. 
Хитростта  им беше нужна,  защото  Исус  не 
вършеше нищо което да смущава народа или 
управляващите в лицето на Рим. Работата на 
тези  Христови  врагове  не  беше  малка.  Те 
трябваше да злепоставят Исус,  първо пред 
Евреите  и  да  ги  убедят  в  лъжата  ,  а  след 
това да убедят Римския представител, за да 
издействат  на  Исус  смъртна  присъда.  Те 
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нямаха  право  да  умъртвяват  без 
разрешението на Римски наместник.

Само  помислете.  Варава  -  разбойника, 
страшилището  лежеше  в  затвора  за 
престъпленията  си,  а  Исус  трябваше  да 
получи  смъртна  присъда  и  тя  да  бъде 
изпълнена,  без  изчакване  или  право  на 
помилване.  Това си беше трудна задача за 
главните  свещеници  и  книжниците.  Те 
сигурно се чувстваха силно предизвикани от 
обстоятелствата-  дали  ще  могат  да  се 
справят  с  непосилната  задача  за  твърде 
краткото време с което са разполагали. 

Тези хора искаха да вземат един живот! 
Те  сигурно  се  молеха  Бог  да  им  даде 
възможност да се справят с Този, който не ги 
признаваше и не ги одобряваше. Той често ги 
злепоставяше  пред  народа.  На  всичко 
отгоре, някои от по-слабохарактерните дори 
тайно Го следваха и почитаха.  Ние можем да 
си представим как тези първенци се молят: 
Отче,  благословени,  молим  те  предай  ни  
този бунтовник. Отвори ни възможност, да 
го премахнем.

И  докато  тези  помазани  водачи  крояха 
сложен  и  убийствен  план  как  да  отнемат 
живота на Исус …нещо друго се случваше.

Преди  да  преминем  по-нататък  в 
историята  на  14  гл.  искам  да  отворя  една 
съвременна  скоба  и  да  отправя  едно 
предупреждение:
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Винаги  когато  искате  да  послужите  на 
Бога  от  сърце,  винаги  когато  полагате 
старание да изпълните волята Му, знайте, че 
ще  се  появят  врагове.  Врагът  на  искрено 
вярващия е един и името му е Дявол, но той 
има свои служители, чрез които ще работи. 
Те  нямат  си  нямат  представа,  че  са  само 
инструменти.  Те  мислят,  че  като  ви 
нараняват,  вършат  добро,  вършат  правда, 
защитават някого, но в действителност те са 
маша, чрез която дявола иска да угаси огъня 
в сърцето на вярващия. И понеже този огън 
му пари, той използва хора, за да изгорят те, 
а той да продължи.

Затова,  когато  видиш изведнъж масова 
опозиция,  когато  видиш,  че  хора  с  повече 
власт от твоята, с повече влияние от твоето, 
хора  на  позиция  от  която  могат  да 
предприемат  груби  мерки  срещу теб  са  се 
надигнали срещу теб и прикрито или открито 
повеждат война с теб, знай: когато те искат 
да  ти  вземат  възможността,  свободата  и 
правото за благовестване, това означава, че 
ти  с  действията  си,  си  подразнил  Дявола. 
Когато видиш подобни действия, радвай се. 
Словото ни казва: 
„   11Блажени  сте,  когато  ви  хулят  и  ви 

гонят,  и  говорят против  вас  лъжливо,  
всякакво зло заради Мене; 12  радвайте 
се  и  веселете  се,  защото  голяма  е 
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наградата ви на небесата, понеже така 
гониха пророците, които бяха преди вас. 

                                                    Мат.5:11-
12

3-9стихове- Дарът
И така  докато  Еврейското  духовенство, 

кроеше  клопки  и  плетеше  мрежи,  Марк  ни 
въвежда  и  разказва  в  детайли  една  друга 
история.  Историята  на  една  жена.  Жените 
често играят много важни и позитивни роли в 
Християнската история. 

Тази  жена  се  появява  неочаквано,  от 
някъде в Симоновата къща. Тя идва, не казва 
нито дума. Отива при Исус! И застанала там 
до Него, тя развива нещо, което явно е крила 
докато дойде, за да не предизвиква интереса 
на злосторницете навън. 

Какво?  Виждате  ли?  Това  е  съд  със 
скъпоценен парфюм.

Най-скъпия  парфюм  в  света  е  Клайф 
Кристиян. Може би около 50 гр. са поставени 
в кристална бутилка. На гърлото и е сложен 
златен пръстен с 5 каратов диамант .  Това 
бижу струва 9000 лв и който иска може да 
отиде до София за да си го купи. 

Нещо подобно и дори малко по-скъпо и 
без  да  е  в  толкова  блестяща  опаковка,  е 
носила  и  изляла  тази  жена  на  главата  на 
Исус.  Това  е  годишната  заплата  на  един 
средно платен човек в онзи район. 
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Кой може да извърши такова дело? Кой 
би бил готов на подобна жертва?

Може би  ще излееш такъв  парфюм на 
главата  на  някой  с  много  пари,  който  ти 
плати всички заеми към банките?

Може би,  ако дойде някой който да  ти 
подари нова и  много  луксозна кола или ти 
подари апартамент във центъра на Варна? 

Не  зная!  Но  зная,  че  някой  би  го 
направил  с  удоволствие  за  онзи  мъж  в 
Англия на средна възраст, който работел на 
един от повдигащите се мостове над Темза. 
Историята  разказва,  че  десет  годишния  му 
син паднал в отвора в който влизал моста, 
точно  в  момент  когато  бащата  спускал 
съоръжението, за да премине по него влакът 
пълен  със  пътници.  Стрелочника  бил 
изправен  пред  дилемата,  да  остави  моста 
вдигнат  и  да  търчи  да  спаси  сина  си,  но 
влака да дерайлира и да измрат хиляди хора 
или да остави моста да смачка детето му, но 
да се спасят пътниците във влака. 

Вярвам, че всеки от пътуващите, който е 
осъзнал на другия ден, колко близо е бил до 
смъртта,  щеше  от  благодарност  и  респект 
към  чувството  на  отговорност  у  този 
стрелочник,  да  е  готов  да  даде  подобна 
щедра жертва.

Тази  жена  осъзнаваше,  че  е  получила 
даром живот. Тя осъзнаваше, че това което е 
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получила е много по-значимо от това, което 
тя реши да даде. 

На друго място в Евангелията ние четем 
една  притча,  която  Исус  каза  и  е  ефектна 
илюстрация  на  състоянието  и  разбирането 
на тази жена:

 Maт.  13:44  Небесното царство прилича 
на  имане  скрито  в  нива,  което,  като  го 
намери  човек,  скрива  го,  и  в  радостта  си 
отива, продава всичко що има, и купува оная 
нива. 45  Небесното царство прилича още на 
търговец,  който търсеше хубави бисери, 46 
и,  като  намери  един  скъпоценен  бисер, 
отиде, продаде всичко що имаше и го купи. 

Някой е казал: Студеното сърце, прави 
ръката бавна. 

Постъпката  на  тази  жена,  показа  най-
ясно  състоянието  на  сърцето  и.  Тя 
оценяваше полученото духовно имане, много 
по-високо от земното  натрупано съкровище. 

Такъв  жест  на  щедрост,  може  да  бъде 
демонстриран,  само  от  искрено, 
признателно, благодарно и вярно сърце. 

Исус  видя  и  във  вдовицата  при  храма 
такова сърце.  Той похвали тези  хора.  А  на 
едно  друго  място  (надявам  се  да  си 
спомните)  ,  Той  каза  във  връзка  с 
изказването на Петър, че те (дванадесетте) 
са оставили всичко и Го следват:

Maр. 10:29  Исус каза: Истина ви казвам: 
Няма човек,  който  да  е  оставил къща,  или 
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братя, или сестри, или майка или баща, или 
чада,  или  ниви,  заради  Мене  и  заради 
благовестието, 30  и да не получи стократно 
сега,  в  настоящето време,  къщи и братя,  и 
сестри,  и  майки,  и  чада,  и  ниви,  заедно  с 
гонения,  а  в  идещия  свят(Или:  Век.)  вечен 
живот. 

Относно  жертвата  на  тази  жена,  Исус 
потвърди, че нейното добро дело, извършено 
във името на Исус , ще се помни. 

И  все  пак,  коя  ли  беше  тази  жена? 
Библейските Тълковниците твърдят,  че това 
е Мария сестрата на Марта. Защо тази жена 
реши да направи толкова скъп жест? Тя не 
беше проститутката, която в дома на Симон 
Фарисея  ,  плачеше  при  нозете  на  Исус. 
Нашата Мария дойде, и изля съдържането на 
съдът върху главата на Исус. Исус каза, защо 
тя  извърши  това.  Той  каза,  така  сякаш 
жената  разбираше,  че  прави  това  за  да 
подготви  Исус  за  наближаващата  Го  смърт. 
Но от къде тя може да знае за предстоящите 
събития?

Спомняте  ли  си  я,  когато  Исус  им 
гостуваше? Тя седеше при нозете на Исус и 
слушаше.  Слушаше  Неговите  поучения  и 
откровения.  Можем  да  кажем,  че  тя  беше 
най-разбиращия от всички ученици на Исус. 
Тя беше разбрала посланието Му и не само 
разбрала,  но  и  повярвала  в  него.  Тя  беше 
разбрала, че Той отива на смърт за да стане 
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изкупление  за  нейните  и  моите  и  твоите 
грехове. Затова разбирайки, какво получава 
тя в тази Негова жертва, тя не се скъпи да 
жертва скъпото си миро, за да помаже Исус 
преди смъртта Му. 

Какво  си готов да дадеш за Исус?   От 
твоята  щедрост  към  Него,  се  вижда  ясно, 
колко  разбираш и  колко  оценяваш Неговия 
дар за теб! 

Чувам как някои хора коментират: 2 лева 
за автобус, 1 лев за дискус и това два пъти 
в неделя , от къде да взема тези пари? 

Аз не мога и не искам да съдя никого. Но 
искам  да  насърча  всеки,  който  реши  да 
жертва  за  Бога:  Нито  стотинка  която  ти  си 
дал  от  сърце;  нито  малко  и  незначително 
дело сторено за Бога, просто от искреност и 
любов,  не  със  сметки,  а  от  желание  да 
угодиш  на  Бога,   нищо,  нищо,  нищо,  не 
остава незабелязано от Бог!

Исус казва:
Maт.  10:42  И  който  напои  един  от  тия 
скромните само с една чаша студена вода, в 
име на ученик, истина ви казвам, никак няма 
да изгуби наградата си. 

Сигурно ще има такива което да осъдят 
твоята щедрост или жертвата ти, но знай, че 
Бог я одобрява и няма да остави делото ти 
неоценено. Бъди смел когато сърцето ти те 
подтиква към крайности заради Бога. Когато 
от  вътре  нещо  те  подканва  да  извършиш 
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„духовна  лудост“  заради  вярата  и  заради 
Христос, не се колебай. Извърши го с радост, 
защото Бог те оценява в такива моменти.

10-11стих- Предателството
Веднага  след  историята  на  Мария  от 

Витания, Марко ни отвежда при Юда. След 
жертвата  на  Мария,  той  ни  води  при 
предателството  на  Юда.  Мария  беше 
обвинена  в  прахосничество.  Обвинението 
дойде  от  присъстващите,  но  Йоан  12гл. 
издава  онзи  който  подбуди  тези  неразумни 
коментари-  Юда  Искариот.  Марк  така  ни 
представя последователността на събитията, 
сякаш  Юда  поради  възмущение  от 
разхищението решава да отиде да предаде 
Исус на гл. свещеници. 

Църквата често е обвинявана, най-често 
от  хората  в  света,  че  разхищава  средства. 
Възможно  е  и  да  имат  право  хората.  Но 
никога  не бързай да се отказваш от вярата 
си,  защото  си  видял  разхищение.  Може 
ситуацията  да  е  точно  така,  както 
изглеждаше  при  Мария-разхищение,  а  в 
действителност да е било благородно дело. 
Божиите  пари  трябва  ревностно  да  се 
защитават,  но  не  и  заради  тях  някой  да 
изоставя Бога. Знайте, че Бог най-ревностно 
се  грижи за  парите  дадени  за  Него.  Никой 
виновен  няма  да  остане  без  наказание. 
Важно е ние да останем верни. 
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Юда се подхлъзна и погина. 

12-25- Горницата
Имам  чувството,  че  Горницата  беше 

първата  църковна  сграда  за  която 
Евангелията говорят. Тази стая се превърна в 
място, където учениците често се събираха. 
Това място беше емблематично за тях. 

Под горна стая, в Стария и Новия Завет 
се разбира широка,  обемна стая на втория 
етаж на сградата. Място където за разлика от 
другите стаи в къщата е с много по-голямо 
пространство и въздух.  Място където могат 
да се съберат повече хора. 

Исус  я  беше  подготвил,  учениците 
трябваше  да  я  намерят.  По  знаци 
предварително дадени от Исус, те намериха 
Горницата.

Това  ми  напомня  как  ние  намерихме 
мястото за нашата Горница.

Първото  събитие  което  Марк  описва  в 
Горницата  е  разкриване на  предателството. 
Исус споделя с учениците си, че човек който 
топи залъка си с Него(т.е. храни се с Него) 
ще Го предаде. 

Трябва  да  ви  кажа,  че  това  често  се 
случва  в  църквите.  Хора,  на  които  е 
гласувано  доверие.  Хора,  към  които  е 
показвана  любов.  Хора  за  които  сме  се 
жертвали.  Яли сме заедно, те именно идва 
момент  в  който  решават,  да  предадат 
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църквата  си.  Решават  да  се  повдигнат  на 
бунт  срещу  някого,  да  обвинят  някого,  да 
негодуват  против  някого.  Виждал  съм 
подобни неща и продължавам да ги виждам. 
И при нас и в други църкви. 

Затова  искам  да  предупредя: 
Отделянето на човек или група от онази част 
от  тялото  Христово-  твоята  църква,  не  е 
гаранция  за  по-голяма  святост,  нито  ти 
гарантира мир и радост.  Тялото Христово е 
определено за да може в него да живеят и 
добри  и  лоши,  святи  и  грешни,  мъдри  и 
глупави, висшестоящи и нисши. Защо? За да 
може взаимно да се изграждаме и в любов 
да  растем  към  святост,  като  тези  които  са 
напред, дърпат тези които изостават. 

Църквата  Христова  е  място,  където 
винаги  имаш  какво  да  даваш  и  какво  да 
получаваш. Ние знаем, че Юда не остана до 
края на това събрание. Той излезе , напусна 
го и тогава Сатана го използва. 

Приеми  Църквата  като  своя.  Себе  си 
като  част  от  нея.  Говори за твоята  църква. 
Бъди  ревностен  за  твоята  църква.  Обичай 
твоята  църква.  Бори  се  в  нея  и  за  нея. 
Ревнувай  за  нейното  име.  Тогава  Бог  ще 
гради чрез тебе,  иначе,  дявола може да те 
ползва за да руши.
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До тук  в  разказите на Марк,  дълги или 
кратки, ние виждаме, една тема да се вплита 
в тях: 

Взимане и даване!
Главните  свещеници  искат  да  вземат 

живота на Исус!
Мария от Витания дава скъпото миро за 

Исус!
Юда взима пари за предателството си!
Стопанина дава горната си стая за Исус 

и учениците Му за да празнуват Пасхата.
Юда взима от храната която Исус яде с 

другите.

22-26- Господна трапеза
В  следващите  стихове  Марк  ще  ни 

разкаже за един велик дар. Исус както много 
пъти преди,  и  сега  се раздава.  Днес обаче 
Той има нещо много важно, което да остави 
на учениците Си и на нас днес! 

Господната  трапеза  е  ритуал,  който 
всяка  една  Християнска  църква  изпълнява 
стриктно във вековете. Господната трапеза е 
нещо което ние наричаме тайнство. 

Какво  беше  това  поръчение  и  какъв  е 
смисъла на този дар от Исус?

Той  даде  на  учениците  си  хляб  и  още 
преди да беше станал жертва, за всички ни, 
Той нарече този хляб „това е Моето тяло-
яжте!“

След това взе виното и каза:
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„Това е моята кръв- пийте!“
Исус  остави  на  учениците  си,  Своите 

Тяло и Кръв. При всяко участие в Господна 
трапеза ние участваме в тялото и кръвта на 
Христос.  Исус  още  преди  да  бъде  жертва, 
даде на учениците си тялото и кръвта си да 
бъдат с тях и в тях. Как? Чрез вяра!

Приемайки хляба, ние приемаме тялото 
на  Христос.  Приемайки  виното,  ние 
приемаме  кръвта  на  Христос.  Така  ние 
ставаме част от Него и той става част от нас. 
Така ние се превръщаме в истинско тяло и 
кръв  Христови.  Така,  Той  може  да  работи 
чрез  нас,  а  ние  да  представяме Него  пред 
света. В тебе когато вземеш тялото и кръвта 
Христови,  ти  ставаш  като  Христос- 
съпреживяваш  Неговите  страдания  и  в 
жилите ти потича от Неговата кръв. 

Нека  не  забравяме,  че  Словото  ни 
нарича  светии.  Нека  не  забравяме,  че  сме 
избрани, да сме царе и свещеници. Защо ни 
е трудно да се видим в тази си роля? Защото 
не  приемаме  тялото  и  кръвта  с  пълна 
сериозност.

Когато ап. Павел говори в 1 Кор.11 гл. за 
Господната трапеза, той казва:

„Това правете за Мое възпоменание!“ 
Възпоменание  означава 

съпреживяване!  Когато  си  спомняме  за 
нашите  умрели,  ние  изпитваме  болката  и 
скръбта по тях. 
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Исус  иска  да  съпреживяваме  неговите 
страдания,  но  също  и  да  приемаме  от 
Неговото  тяло  и  от  Неговата  кръв.  Това  е 
сериозно!  Това  предполага  подготовка  на 
сърцето и ума. Не може да взимаш тялото и 
кръвта  на  Исус  и  умът  ти  да  е  в  бизнеса. 
Исус каза: Това е Моето Тяло! –Яжте! И Това 
е Моята кръв- пийте!

Приготвяй  сърцето  и  ума  си  за  това 
съпреживяване с Христос!

Ние  също  трябва  да  сме  готови  да 
посрещнем омразата на света,  така както 
Исус я посрещна. Готов ли си да умреш за 
вярата си? Труден въпрос! Много ще кажат: 
Не знам!? Но какъв трябва да е отговора ти? 
Готов  съм!  Ако  Исус  беше  готов,  аз  защо 
трябва да живея в съмнения относно моята 
готовност?  Ние  разчитаме  на  Божията 
готовност  да  ни  приеме,  въпреки  нашeто 
недостойнство.  Тогава,  защо  да  се 
съмняваме в нашата лоялност към Христос? 
Затова  ставам  част  от  Него,  за  да  бъда 
независимо  от  обстоятелствата част  от 
Него!

Когато  взимаш  от  тялото  и  кръвта  на 
Христос, трябва да подновяваш обещанието 
си да Му служиш вярно и докрай. Това има 
стойност пред Бога. Бог подписа с кръвта на 
Исус Нов Завет, по-силен и по-благодатен от 
онзи  на  Синай.  Този  Завет  е  за  нас.  Не 
заслужава ли това признателност?
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Когато  взимаме  от  тялото  и  кръвта  на 
Спасителя,  ние  трябва  да  вярваме  в 
идващата слава. Ние живеем в изгнанието на 
грешното тяло, но пред нас е новия живот и 
светлината  на  Вечността  и  Рая.  Там  ще 
бъдем  със  Него.  Ще  Го  виждаме  и  ще  го 
докосваме. 

Когато  взимаме  от  тялото  и  кръвта  на 
Христос ние въпреки страданията и скръбта, 
трябва да не спираме да хвалим Него. 

Хвалата  към Бога  е  наш дълг.  За  това 
сме създадени. 

СЛЕДВА  ВЗИМАНЕ  НА  ГОСПОДНА 
ТРАПЕЗА
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