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1. УВОД- 

Навлязохме в зоната на Възкресение. 
Времето несмело се затопля. Отстъпихме с 
час назад. Денят става по-дълъг. Дърветата 
се разцъфват а цветята вече пръскат 
аромат. Изобщо всичко около нас вика: 
Възкресение наближава.  

Въпреки, че усещаме дъха на пролетта, 
въпреки че се отърсваме от хватката на 
студената зима, на нас ни предстои да 
живеем и чувстваме едни от най-големите 
амплитуди които Вселената е изживяла 
преди 2 000 години.  
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Моментите на най-голямата скръб, 
тогава когато Бог предлага Себе Си, като  
изкупителна жертва в лапите на Смъртта. 
Тогава когато жарките и грешни човеци са 
използвани от Сатана, за да предадат 
Вечния Творец, на смърт. Умира 
безсмъртния Бог. 

Три дни по-късно, Вселената се радва с 
най-голямата радост. Случва се най-
уникалното събитие на всички времена: 

Умира Смъртта! Идва Вечността и се 
настанява за да живее всред смъртните. 
Благодарение на победата на Исус над 
смъртта, тя вече не е край на живота, а само 
врата към Вечния живот за онези които 
вярват в делото на Сина Божии. 
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В тези недели, заедно с Евангелист Марк 
ние ще се придвижваме към Моментите на 
задълбочаващата се скръб, и в един момент 
да направим остър поврат и да преминем 
бързо в кулминацията на радостта! 

С какво ще започнем ли? С личността, 
която даде ход на злото- Юда Искариот. 
Човекът чието име вече две хиляди години е 
синоним на една от най-тъмните човешки 
способности- да предадеш някой който ти се 
е доверил! Някой е отворил сърцето си пред 
теб. Някой те е допуснал до своя свят. 
Отворил е врата на сърцето си за теб, а ти 
влизайки, не си събул калните си обувки, а 
си ги изтрил на нежния килим.  Презрял си и 
си осквернил чистотата наречена доверие.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

3  

 
И така, кой е Юда Искариотски? Името му 

се споменава около20 пъти в Евангелията и два 
пъти в Деяния на Апостолите. Той е образ на 
това, как един човек може да е толкова близо 
до Христос, и пак да погине в греха си.  

Нека видим какво ни открива Библията за 
този човек! 

Личност-Персоналност 
Привилегии 
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А) Персоналност 

В Евангелията той не е открит с 
положителни прояви. Говори само в два случая. 
Нека обаче видим, какво можем да открием в 
него, което би ни научило важен урок: 

А-1)Произход 
Юда. Името Юда е споменато за първи път 

в Билията от Лия – първата жена на Яков. Тя 
ражда трима сина на Яков преди да се роди 
четвъртия, когато нарича Юда. Юда означава 
„славословие” (или „един който прославя 
Йехова) има и друго значение- един който е 
воден от Йехова. И двете значения на името, 
имат много дълбока идея: 

 да бъдем водени от Бог 
 и 
 да прославяме (евентуално „с живот”) Бога.  
Можем да си представим родителите(баща 

–Симон- Йоан 6:71) на Юда(вероятно дълбоко 
вярващи хора), как когато се ражда детето им 
са имали желание и са се молили на Бога, да 
води това тяхно дете така, че с живота си то да 
прославя Бога. 

Фамилията на Юда, означава мястото от 
където идва Юда. „Иш”-мъж и „Кариот” – малък 
град на юг от Ерусалим в областта  Юдея. Това 
прави Юда единствен ученик, който не е от 
Галилея. Един извод можем да извлечем от 
казаното: Независимо колко святи и чисти са 
били родителите ти и роднините ти, това не 
гарантира спасение за твоята душа. Може да си 
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роден и до Божи гроб, това не ти помага изобщо 
за да се отворят вратите на рая за теб.  

Спасението е плод и резултат единствено 
на лично решение, лично обръщане от греха 
към правдата и лична спасителна вяра. Може 
баща ти да се казва Били Греам, и да е довел 
хиляди до спасение. Може баба ти да е 
основала „Армията на Спасението”, а ти да си 
далеко от спасението, макар и близо до Бога. 

Произхода на човека, може да оказва силно 
влияние върху характера на човека, но не може 
да влияе изобщо върху спасението му. 
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А-2 Поведение 
Единадесетте са от север, а Юда е от юга. 

Южняците са се считали за по-важни от 
северняците. Освен това другите ученици са 
били все близки- братя, колеги, роднини и така 
те са били свързани, докато Юда е бил 
единствен и е бил като единак всред другите. 
Вероятно и затова са му връчили икономиката, 
а за себе си са оставили взаимоотношенията.  

Юда беше обиколен от Галилеяни. Те са 
имали по-различен характер. Евангелист Йоан 
дава определения за Галилея. Етан някои от 
тях: 
Йоан 7:1  След това Исус ходеше по Галилея; защото не 

искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го 
убият.  
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Да бъде между Галилеяните за Исус беше 
по-безопасно. Юдеите търсят начин да Го 
убият. 

След това Исус е в Йерусалим и поучава в 
храма: 
Йоан 7:40  За туй, някои от народа, които чуха тия думи 

казваха: Наистина Тоя е пророкът.  7:41  Други казваха: 
Тоя е Христос. Някои пък казваха: Нима от Галилея ще 
дойде Христос?  

Никодим се опитва да каже нещо в защита 
на Исус. Тогава фарисеите му отговарят: 
Йоан 7:51  Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го 

изслуша и не разбере що върши?  7:52  Те в отговор му 
рекоха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, 
че от Галилея пророк не се издига.  

Тези текстове показват, че южняците не са 
имали високо мнение за Галилеяните. 

Вероятно и Юда е бил високомерен и 
надут. Вероятно Галилеяните са се държали 
настрана от него и не са общували много с него, 
освен по финансовите въпроси. Вероятно и 
Галилеяните да са имали един вид „комплекс за 
малоценност” и затова да не са претендирали 
за касата,а са я оставили в ръцете на 
„разбиращия”, на онзи който „знае как да се 
оправя с пари”! Спечелил доверието на 
„наивните” Галилейци, Юда си показва 
характера и краде от касата(Йоан 12:6) 

Пр. един мой познат преди години ми 
казваше. Аз ще се държа близо до теб, та като 
настане грабването да се хвана за теб и аз да 
бъда сред грабнатите.  

И какво можем да кажем за това поведение 
на Юда? Нито това, че имаше самочувствие, 
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нито това, че беше всред хора които бяха 
обикновени и без самочувствие, не помогна на 
Юда. Той беше крадец и остана крадец до 
последно.  

Може да имаш причини за високо 
самочувствие: Образование, интелект, 
социални възможности, финансови 
възможности, влияния и ред други, но ако 
мислиш, че нещо от тези твои основания за 
гордост и самочувствие, ще ти помогне за да се 
отворят вратите на рая, … Юда е 
доказателство, че това не работи.  

 

А) Персоналност 

Б)  Привилегии  

Ако изучаваме това което Библията ни 
открива за Юда, ние ще разберем, че Юда, не 
беше далеко от това което имаха като 
привилегия и другите ученици на Христос: 

 
Б-1) Призован 
Да, Юда беше както и другите ученици 

призован да се присъедини към групата 
движеща се с Исус. Да слуша поучения, да 
вижда чудеса, да живее с истината. 
Maрк 3:13  След това се възкачи на хълма и повика при Себе 

Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него.  3:14  И 
определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги 
изпраща да проповядват,  3:15  и да имат власт да 
изгонват бесове.  

… 
Maрк  3:19  и Юда Искариотски, който Го и предаде.  
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Можем ли да кажем, че Юда не беше 
призован от Исус? Не мисля. Той беше явно 
между призованите. Защо ли трябваше това да 
се случи? 

Тук е мястото да се обърнем към Стария 
Завет за да видим какво казва той по случая: 
Пса 41:9  Да! Самият ми близък приятел, комуто имах 

доверие, Който ядеше хляба ми, дигна своята пета 
против мене. .  

Исус каза, че това пророчество ще се 
изпълни в Йоан 13:18. Той призова Юда за 
да бъде приятел с него. 

Пса.55:12  Понеже не беше неприятел, който ме укори, - Това 
бих претърпял, - Нито беше оня, що ме мразеше, който се 
подигна против мене, - Тогава бих се скрил от него;  55:13  
Но ти, човек равен на мене, Другар мой, и мой 
близък приятел.  55:14  Заедно се разговаряхме 
сладко, С множеството ходехме в Божия дом.  

Това пророчество, също много подхожда на 
предателството спрямо Христос. 
Зах. 11:12  Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми 

заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми 
претеглиха за заплата тридесет сребърника.  11:13  
И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, - хубавата 
цена, с която бях оценен от тях! И взех тридесетте 
сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.  

Ето и още едно изпълнено пророчество.  
Юда беше призован, сред призовани. Бог 

намира начини да призове всички хора. Някои 
са призовани, като прекарват живота си в 
обществото на призованите. Те може цял 
живота да са част от църква, но никога да не 
откликнат на призива. Може цял живот да 
слушат за божия призив, и никога да не го чуят: 
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Уши имат, но не чуват! Слушащи, но не 
чуващи. 

 
Б-2) Избран 
Какво да кажем тогава, че Юда беше 

призован, защото беше избран ли? Да, така е! 
Но факта, че беше избран, за да предаде, 
означава, ли, че беше избран също да погине? 
Не, не съм съгласен. Юда можеше да бъде 
спасен, дори и след като предаде Исус. Аз 
мисля, че ние знаем това, от примера с Петър, 
който не веднъж, но три пъти предаде Исус.  

И аз искам да те попитам днес. Да тебе, 
който още не познаваш Исус, като Спасител. 
Теб, който се съмняваш, че можеш да бъдеш 
приет. Чувстваш, че Бог те призовава, но не 
мислиш, че си избран. Не мислиш че можеш да 
бъдеш употребен за добро. Мислиш, че си 
способен само да предадеш Исус. Мислиш че 
дори днес да се хвърлиш в обятията на Исус, 
утре ще се отвърнеш от Него и подло ще Го 
предадеш. Твоето естество крещи в душата ти. 
Ти не ставаш. Ти си противен. Ти си двуличен-
днес ще съумееш, но утре. Утре ще си отново 
същия, че може и по-лош да си! 

Искам да ти кажа: 
Ако Бог те призовава, това означава, че 

независимо от това какъв си и колко добро или 
зло има в теб, Той те призовава, защото те е 
избрал за да те спаси. Бог не призовава за да 
погуби!Погубването настъпва поради нашия 
избор да се противим! Затова не гледай колко 
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си лош, мръсен и недостоен. Просто ела при 
Него. Кажи Му какво мислиш за себе си! Кажи 
Му страховете си! Кажи Му с какво отвращение 
гледаш на себе си. Кажи Му, че не разчиташ на 
себе Си и Го помоли, Той да вземе контрол над 
живота ти. Виж контраста и направи правилния 
избор: 

Петър се отрече от Исус три пъти, плака 
горко и иска прошка и стана от предател, 
приятел на Исус. 

Разбойника на кръста, цял живот беше с 
делата си предавал Бог/Исус, но когато помоли 
за милост, тя му беше дадена. 

Юда живя три години и половина с Исус и 
когато Го предаде, той не помисли за милост и 
прошка, и гордостта му го погуби.  

На какво разчитаха Петър и разбойника, 
когато искаха от Христос да бъдат спасени. На 
Неговата милост, на благодат. Юда от своя 
страна, не беше разбрал, най-важното, че дори 
предателя може да протегне ръка за милост 
към Бога. 

Ти от коя страна би застанал? От страната 
на покаялите се и поискали прошка или от 
страната на онези, които казват: Бог не би 
простил на такъв като мен и да отиваш с 
отворени очи към присъдата си. Словото ти 
казва: Бог не благоволи в твоята смърт ако 
си грешник!   
Eзeк. 33:11  … Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, 

не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се 
върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете 
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се, върнете се от лошите си пътища; защо да умрете, доме 
Израилев?  

От нечестивия, от грешника, от разбойника, 
от мафиота, от престъпника, от убиеца, от 
прелюбодееца, се иска не да мъдрува върху 
Божията справедливост или Божията милост, а 
само да се довери на тази милост и да потърси 
прошка и промяна. Факта че днес си тук е 
привилегия за теб! Факта, че аз съм тук днес е 
привилегия и за мен. Аз също не заслужавам 
спасението си, но съм уверен че съм спасен, 
именно защото не разчитам на своя доброта, 
сила, праведност, устойчивост пред 
изкушенията и т.н. Моята привилегия беше и 
остава, че когато бях на 17год, аз при много 
странни обстоятелства, почувствах Божия 
призив към мен, да предам живота си в 
Неговата ръка. Тогава, аз не знаех, какво ме 
чака, колко ще устоя, как ще се справя с 
повратностите на живота. Аз обещах и може 
дори да излъгах Бога, че ще съм Му верен, 
независимо какво ми носи живота, защото 
нямам нито достатъчно сили, нито достатъчно 
вяра, нито достатъчно опит. Но, ще кажа както 
Павел: С Божията благодат съм каквото съм … 
не аз обаче, но Божият благодат действаща в 
мене!(1 Кор.15:10)   

Приятелю, спри да се оглеждаш в 
огледалото на дявола. Той винаги ще те лъже, 
или че си много достоен, или че си толкова 
недостоен, че Бог няма желание да те спасява. 
В тези дни на Възкресение, отправи поглед към 
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кръста. Там на него виси твоята надежда. 
Погледни към Него и отровата на Дявола няма 
да има сила над теб. (Спомни си Израил, 
пустияната, отровните змии и медната змия) 

 
Има и още едно предупреждение. То е към 

всеки който си мисли, че е много навътре в 
отношенията си с Бога. Онзи който гледа на 
себе си, като на отделен от другите, защото 
върши „специална работа”. Различен от 
другите, защото имаш дарба(изцеляваш, 
говориш език, пророкуваш, проповядваш, водиш 
други и т.н), имаш служение, имаш призив. Ти 
който мислиш, че връзката ти с Бога, е нещо 
лично и именно поради специално лично 
взаимоотношение с Бога, ти си със специален 
статут/пропуск за небето, внимавай: 
Maт. 7:21  Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще 

влезе в небесното царство, но който върши волята на 
Отца ми, Който е на небесата.  7:22  В онзи ден 
мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли 
име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове 
изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много 
велики дела?  7:23  Но тогава ще им заявя: Аз никога не 
съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите 
беззаконие.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Скоро ще празнуваме Възкресение. Ако 
кажем, че спасението изработено на 
Възкрасение, ще има сила върху всеки 
независимо от отношението му към Исус, ще 
е голяма грешка. Но да кажем, че 
Възкресението , няма да има ефект върху 
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всеки който гледа с вяра и упование, на 
Исус, ще е още по-голяма грешка.  

17  

Словото и образа на Юда днес ни 

призовават към крачка на себеотричане. 

Забрави всичките си предимства и цялата си 
значимост. Остави ги, не за ги си вземеш 
обратно след малко, а за да започнеш 
перманентно/постоянно (без прекъсване) да 
свикваш да разчиташ на Исус. Той увисна на 
кръста! Той остави славата си. Той остави 
гордостта си! Той остави величието Си и ни 
казва: Вземете пример и както Аз оставих 
всичко това за вас, така и вие оставете 
всичко заради Мен! 

Самочувствието, гордостта, да мислиш 
високо за себе си, да си самонадеян, днес са 
предпочитани играчки за хората в света, но 
са опасни за онези които мислят за 
Вечността. Ако чувстваш, че се заиграваш с 
тези, по-добре ела при кръста, погледни 
нагоре и остави залъгалките си в 
подножието му. Ако ти е трудно, пак ги 
донеси, защото Онзи който виси на кръста 
може и иска да ти помогне! 


