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1. УВОД- 

Вечерта преди разпятието. Исус знае какво Го 
очаква след 24 часа. Ако зная, че след 24 часа ще 
съм мъртъв, не мога да кажа какви мисли и 
чувства ще ме вълнуват. Не мога да предположа 
какво ще искам да сложа в ред или да кажа. Исус 
знаеше, не само че ще умре, но очакваше една 
мъчителна смърт. Мъчителна по много причини: 

(СЛ.2) 
✓ -щеше да бъде физически унизен, 

обезобразен и доведен до пълно безсилие. 
✓ -душевно, щеше да бъде натоварен с 

нещо, което никога до сега не беше изпитвал- 
вината и осъждението на цялото човечество. 
Греха на хората живели преди Него и след Него. 
Греха на крадците, лъжците, убийците, 
педофилите, хомосексуалните, перверзните, 
проститутките, извратените,  садистите, … да 
изреждам ли?  

✓ -най-тежкото обаче, за Исус щеше да 
бъде когато там на кръста, Той щеше да изпита 
нещо, което никога преди и никога след това 
нямаше да се случи: разкъсването на вечната 
връзка между Отец и Сина. Единството което 
беше толкова важно за Исус. Единството което 
Той високо и ясно декларираше : 
(СЛ.3)Йоан 10:30  Аз и Отец едно сме.  

Исус проведе пасхална вечеря, но преди 
Пасхата. Въпреки това Той направи онова, което 
и Отец направи, когато остави Пасхата на 
Израилтяните в Египет: ДА ПОМНЯТ! 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 4) А) ПОМНЕТЕ!-Изход 12:1-4,11-14 

(СЛ 5) Изход 12:1  Тогава Господ говори на Моисея 

и Аарона в Египетската земя, казвайки:12:2  Тоя 

месец ще ви бъде началният месец; ще ви бъде 

първият месец на годината.  12:3  Говорете на цялото 
Израилево общество, като им кажете да си вземат, на 

десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според 
бащините си домове, по едно агне за всеки дом.  12:4  

Но ако домашните са малцина, за агнето, тогава 
домакинът и най-ближният до къщата му съсед нека 

вземат, според числото на човеците в тях; смятайте за 

агнето според онова, което всеки може да изяде.  

(СЛ 6) Изход 12:11  И така да го ядете; препасани 

през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в 

ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е време на 
Господното минаване.  12:12  Защото в оная нощ ще 

мина през Египетската земя, и ще поразя всяко 
първородно в Египетската земя, и човек и животно; и 

ще извърша съдби против всичките египетски богове; 

Аз съм Иеова.  12:13  И кръвта на къщите, гдето сте, 
ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще 

ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да 

нападна върху вас, погубителна язва.  12:14  Оня ден 

ще ви бъде за спомен, и ще го пазите като 

празник на Господа във всичките си поколения; 

вечен закон ще ви бъде, да го празнувате.  

Пр. Кой няма дълго да помни година 2020. Тя 
започна нормално, но в самото и начало света 
бърже беше обхванат от заразата Ковид 19. По 
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света има 14 места и 12 от тях са острови, които 
все още са чужди на Ковид  

(СЛ 7)В Германия има едно малко село на име 

Лийг, където няма от началото на пандемията нито 
един разболял се от Ковид. Наричат го „Чудото от 
Лийг“. Всеки днес иска да разгадае тяхното чудо. 
Телефона на кмета не спира да звъни с въпроси: 

-каква вода пият? 
-каква храна ядат? 
-какво ги прави толкова защитени от вируса? 
Картината в Египет беше подобна. Вирус 

поразяваше първородните и те умряха за часове, а 
в зоната на Израил, нито един пострадал, нито един 
смъртен случай?! Какво ги запази? Само те знаеха 
тайната на тяхната протекция- кръвта на агнето. Кой 
ли би повярвал, че тази кръв, може да пази от 
преминаващия вирус? Който обаче се довери на 
препоръката се спаси. И това трябваше да остане в 
паметта, не само на две, три поколения, а за винаги! 
Защо? Защото това беше сянката на нещо много по-
велико и значимо. Нещо което щеше да има ефект, 
не само за Израил, но вече за целия свят. Ние 
знаем какво е то. Това е Антидот(противоотрова) 
срещу убийствената сила на греха. Пак е изградено 
на основата на жертва, пак е на база на кръв, но 
този път и жертвата е друга и кръвта. Отиваме в 
Новия Завет: 

 

(СЛ 8) Б)КАКВО ДА ПОМНИМ?- 1 Коринтяни 

11:23-26 
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Около четвърт век след смъртта и възкресението 
на Исус, Павел пише: 

 1Коринтяни 11:23  Защото аз от Господа приех 

това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, 
когато беше предаден, взе хляб,  11:24  и, като 

благодари, разчупи и рече: Това е Моето Тяло, което 
е [разчупено] за вас; туй правете за Мое 

възпоменание.  11:25  Така взе и чашата след 
вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята 

кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое 

възпоменание.  11:26  Защото всеки път, когато ядете 
тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на 

Господа, докле дойде Той.  

Какво правят християните? Ние често сме 
склонни да водим безсмислени спорове от рода на: 
когато взимаме Господна трапеза, дали хляба и 
виното се превръщат във тяло и кръв на Христос. 
Ние отклоняваме лесно вниманието си в посока 
различна от основната. Павел повтаря важното два 
пъти: „това правете за Мое възпоменание“. Колко 
е важно това? Много! Защо е важно? Защото 
Пасхата припомняше нещо значимо от миналото и 
защото Пасхата посочваше към нещо предстоящо в 
бъдещето. Така и Господната Трапеза напомня 
нещо от миналото и посочва към бъдещето.  

1Коринтяни 11:26  Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и 

пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде 

Той.  

(СЛ 9)Когато ние участваме в Господната трапеза, 

ние трябва да си напомняме две важни истини: 
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1-Исусовата жертва е цената на моето 
спасение от осъждението на греха. Аз трябва да 
съм благодарен за жертвата дадена за мен в 
миналото! 
2-Аз очаквам идването на Исус за да грабне 
Църквата си! Това е моята голяма надежда за 
събитие засягащо мен в бъдещето! 
  С благодарност за миналото и с надежда към 
бъдещето ние трябва да заставаме всеки път когато 
ни се поднасят хляба и виното. Нито само към 
миналото, нито само към бъдещето,  но и към 
двете. Ако пропуснем бъдещето, лесно ще 
превърнем Господната трапеза в безсмислен 
ритуал, ако пропуснем миналото, ще изчезне 
благодарността и тогава Господната трапеза ще 
изгуби корена си и ще колабира във времето. 

Какво трябва да помним? Христовото дело 

в миналото, и Христовото идване в 

бъдещето? 

Но за да държим миналото и бъдещето живи, ни е 
нужно нещо, което да им дава живот и затова ще се 
обърнем за помощ към Йоан. Само споменавайки 
името му, би трябвало веднага да се сетим кой е 
този живец, нужен да подържа благодарността и 
надеждата ни живи:  

(СЛ 10) В)КАК ДА ПОМНИМ?- Йоан 13:1-17, 

31-35 

 Ев.от Йоан 13:1  А преди празника на пасхата, Исус, 
знаейки, че е настанал часът Му да премине от този 

свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които 
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бяха на света, до край ги възлюби.  13:2  И когато 
беше готова вечерята, (като вече дяволът беше 

внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да 

Го предаде), 13:3  като знаеше Исус, че Отец, е 
предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и 

при Бога отива, 13:4  стана от вечерята, сложи 

мантията Си , взе кърпа  и се препаса 

(СЛ 11)3:5  После наля вода в умивалника и почна 

да мие нозете на учениците и да ги изтрива с 

престилката, с която беше препасан. 13:6  И тъй 
дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти 

ли ще ми умиеш нозете?  13:7  Исус в отговор му 
рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но 

отпосле ще разбереш. 13:8  Петър Му каза: Ти няма 
да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако 

не те умия нямаш дял с Мене.   

(СЛ 12)13:9  Симон Петър Му казва: Господи, не 

само нозете ми, но и ръцете и главата.  13:10  Исус му 

казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго 
освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не 

всички. 13:11  Защото Той знаеше онзи, който щеше 
да Го предаде: затова и рече: Не всички сте 

чисти. 13:12  А като уми нозете им и си взе мантията 
седна пак и рече им: Знаете ли какво ви 

сторих?13:13  Вие Ме наричате Учител и Господ; и 
добре казвате, защото съм такъв. 13:14  И тъй, ако 

Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте 

длъжни един на друг да си миете нозете.  

(СЛ 13)13:15  Защото ви дадох пример да правите и 

вие както и Аз направих на вас.  13:16  Истина, 

истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря 
си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е 

изпратил. 13:17  Като знаете това, блажени сте, ако 
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го изпълнявате.  

И 

(СЛ 14)Ев.от Йоан 13:31  А когато излезе, Исус 

казва: Сега се прослави Човешкият Син, и Бог се 
прослави в Него; 13:32  и Бог ще Го прослави в Себе 

Си, и скоро ще Го прослави. 13:33  Дечица, още 
малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както рекох на 

юдеите, така и вам казвам сега гдето отивам Аз вие не 
можете да дойдете. 13:34  Нова заповед ви давам, да 
се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и 
вие да се любите един другиго. 13:35  По това ще познаят 
всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду 
си.  

Лесно е за вярващите днес да се отклоняваме 
от същественото, което Словото ни показва и да 
изместим фокуса в неправилната посока. Можем да 
мислим какъв хляб трябва да взимаме, дали да 
взимаме вино или сок, дали да си мием краката или 
не, колко често да взимаме Господна трапеза, и т.н. 
В това сме много добри! Но къде е фокуса? -ще 
попиташ ти. 

Нека видим текста! Той започва с декларацията, 
че Исус е обикнал Своите и тази Негова любов 
достига своя краен предел. Исус е дал максимума от 
Себе Си, когато става въпрос за любов към нас 
хората. Какво означава максимална любов, ще 
попитаме Словото да ни каже и го чуваме от устата 
на Исус: 

(СЛ 15)Йоан 15:13  Никой няма по-голяма любов от 

това щото да даде живота си за приятелите си.  

След като даде това определение за връх на 
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любовта, Исус го и демонстрира на дело и 
даде Своя живот за нас.  
След примера Исус остави и заповед свързана с 
любовта: 

(СЛ 16)Ев.от Йоан 13:34  Нова заповед ви давам, да се 

любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се 
любите един другиго.  

А след заповедта Исус остави и белег за 
разпознаване на Неговите ученици: 

Ев.от Йоан 13:35  По това ще познаят всички, че сте 
Мои ученици, ако имате любов помежду си. 

Ако само можехме да видим колко много Бог 
залага на любовта в отношенията си с нас. Ако в 
Стария Завет ние виждаме един строг и справедлив, 
ревнив и гневен заради непостоянството и 
неверността на хората Бог, в Новия завет, ние 
откриваме един Бог който сякаш ни заявява: 

Аз няма да реагирам на вашите 
предизвикателства против Мен, напротив Моя 
подход към вас ще е само любов. Ще ви привличам 
с любов . 

Вижте, аз мисля че няма човек, който да може 
да устои да се противопоставя на упоритата и не 
податлива на дразнители любов. 

Пр. Преди време ние имахме служение във 
Владиславово с ромите, чрез един германец и чрез 
хора от църквата ни. Спомням си разказа на 
с.Маргарита от Виница. Отива тя на среща с тези 
млади роми, за да им разказва за Божията любов 
към всички хора. Ромите са много добри, към онези 
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които им показват добро, но ако им направиш зло, 
стават зли. Сестра Маргарита още не я познават в 
квартала и отивайки да се види с някои от тях, в 
студения и дъждовен ден, тя по обичая им си 
събува обувките в предверието и влиза при тях. 
Както разговаряли, един от закъснелите отваря 
вратата на предверието и тя вижда, че обувките и са 
откраднати. Вестта бързо се разнася из квартала. 
Маргарита е леко притеснена, как ще се прибира 
боса в студа и през калта, но докато обмисля какво 
да прави, един от младежите вкарва в стаята 
младия крадец на обувки и решен да изпълни всяко 
наказание, пита Маргарита: Само кажи какво да го 
правя? 

Вместо да поиска наказание, сестра Маргарита 
вижда възможност дадена и от Бога, да каже на тези 
млади роми, как Бог ни обича и прощава, когато ние 
заслужаваме наказание, не поради един грях , а 
поради многото и постоянни грехове. 

Любов която може да прощава независимо от 
величината на греха и болката която сме причинили 
на Бога чрез греховете си. 

Пр. Писател и Пастор Д-р Джордж Крейн, 
разказва, следната история. Млада жена идва при 
него и страшно ядосана на мъжа си с когото са 
женени отскоро. Тя е безусловно решена, че иска да 
се разведе, но и да си отмъсти, като го нарани така, 
че той да съжалява цял живот. 

Д-р Крейн тогава дава следното предложение 
на гневната млада жена: Добре, щом искаш да го 
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нараниш сериозно, предлагам ти да се 
върнеш в къщи, и в следващия месец да се държиш 
така, сякаш си безумно влюбена в мъжа си. Казвай 
му често, че го обичаш. Уверявай го, че си щастлива 
че си му съпруга. Хвали го за всичко което прави той 
за дома и семейството. Не пести похвали и 
нежности. Накарай го да вярва, че го обичаш 
страшно много. И когато той ти повярва, тогава 
хвърли бомбата.  

Със отмъстителен блясък в очите, младата 
жена се съгласила на този план за действие: 

О-о да, как ще го изненадам! Ще ме запомни 
той! 

Минал месец, но жената не се обадила. Тогава 
д-р Крейн се обадил и попитал: 

Какво става, готова ли си за развода? -попитал 
той.  

Развод ли?- с тон на изненада попитала 
жената- Никога! Аз разбрах, че го обичам, а и той 
така се промени, че не бих могла да искам повече 
или по-добро от това! 

Любовта променя онзи, върху който е 
упражнявана с търпение. Да прощаваш 70 пъти по 7 
си е рецепта за безспорна победа. Да Христос ни е 
победил с любовта си, можем ли и ние днес, не 
само да си спомняме за нея, а и да положим усилия 
да я практикуваме за да извоюваме победи в 
Неговото име и по Неговия пример? 

Братя и сестри! Днес ние ще участваме в 
поредната Господна Трапеза. В нея можем чрез 
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въображението си да отидем в Горницата 
където бяха Исус и учениците. Да седнем заедно с 
тях около трапезата и да мислим: 

(РАЗДАВАНЕ НА ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА) 

Колко трябва да сме благодарни, че за нас 
делото на спасителна жертва на Исус е минало. Да, 
наказанието за моите днешни грехове, бяха 
сложени в ръцете на безгрешния Исус и заковани на 
кръста преди 2000 години. Той понесе болката, а аз 
получавам достъпа до Божието царство. Аз днес 
зная Божия спасителен план. Мога само да Му 
благодаря и да Го славя. БЛАГОДАРИ МУ и 
ПРОСЛАВИ ГО! 

Можем и друго да мислим. Не сме ли ние 
благословени?! Живеем във време, когато не е 
странно да мислим, че Второто Идване на Исус, 
като Цар и Младоженец, за да вземе Невястата си -
Църквата, е много близо. Ние трябва да се 
вслушаме в съвета на Павел към вярващите в 
Солун, и да сме „сложили за шлем надеждата“. Да, 
именно надеждата за скорошното ни освобождаване 
от робството на тленното. Чуйте как го формулира 
Павел: 

(СЛ 17)Римляни 8:21  с надежда, че и самото 

създание ще се освободи от робството на 
тлението, и ще премине в славната свобода на 

Божиите чада. 

Да, това ще стане при участието ни в 
Пришествието на Христа(идването на облаците за 
да вземе Своите, Църквата, спасените). Помислете 
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си само: 

След само няколко години, Църквата Христова 
ще има юбилей 2000 години на земята. Дали на този 
юбилей няма да бъдем изненадани ако чуем: 

(СЛ 18)Maтей 25:5  И докато се бавеше 

младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.  
25:6  А по среднощ се нададе вик: Ето 
младоженецът [иде!] излизайте да го 
посрещнете!  

Съзнателното, смиреното, благоговейното ни 
участие в Господната трапеза допълва 
светилниците ни с маслото на благовестието с което 
светим в света. ПРОВЕРИ НАДЕЖДАТА ТИ ДАЛИ Е 
ЖИВА? ОЧАКВАШ ЛИ или тайно се надяваш да не е 
сега, да не е скоро? 

Но докато това се случи, ние всеки път когато 
държим в ръце хляба и виното или чрез вяра 
приемаме тялото и кръвта на Христос, ние никога 
няма да сгрешим, ако можем в тази жертва да 
съзрем, онази любов Божия която достигна крайния 
предел; Божествените лимити на любовта. Онази 
любов, която и днес ни предизвиква, като ни казва: 
Независимо колко си грешен, Аз те осветих! 
Независимо колко си виновен, Аз изкупих вината 
ти! Независимо колко си недостоен, Аз съм твой 
Спасител! 

Довери Ми вечната си съдба! 

(ставаме и казвайки: Доверявам Ти вечната си 
съдба Господи Исус!- приемаме Господната 
трапеза) 
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(СЛ 19)Благодарност! Надежда! Над всичко е 

ЛЮБОВТА! Тя подържа и благодарността и 
надеждата живи докрай! ЛЮБОВТА държи 
ПАМЕТТА жива! 

 

(СЛ 20)ЛЮБОВТА е единственото, което ни 

държи БУДНИ! Татяна Лолова 
 


