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1. УВОД- 

(СЛ 2) 
Исус каза на учениците си:”Вземете, 

яжте-това е моето тяло” и още “Пийте-
това е моята кръв на нов завет, която се 
пролива за вас” 
(СЛ 3) 

Хляба и виното са цели доктрини. 
Католиците вярват, че хляба в един момент 
се превръща в тяло Христово, а виното в 
кръв Христова и ние поглъщаме не хляб и не 
вино, а тялото и кръвта на Христос.   

Аз съм привърженик, повече на 
Православната доктрина, която казва, че ние 
приемаме в Господната Трапеза не 
субстанцията на Христовото тяло и кръв, а 
чрез вяра хляба и виното имат ефекта на 
Христово тяло и кръв в нас.  

Протестантите сме по-материални. Ние 
приемаме хляба и виното, като хляб и вино, 
които имат единствено задачата да ни 
напомнят за жертвата Христова. По този 
начин е прогонена всяка мистика от 
тайнството и затова то престава да бъде 
тайнство. Какво означава в нещо да има 
мистика? Това означава когато ние вършим 
нещо тук на земята, то да има свой отзвук и 
значение на небето, т.е. човешките действия, 
са със небесен отзвук и значение. Това е 
така, защото Исус е казал: 
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Maт. 18:18  Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, 
ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на 
земята, ще бъде развързано на небесата.  

Както вече казах, аз съм привърженик на 
Православното тълкуване на тази доктрина. 
Смятам, че приемането на хляба и виното 
чрез нашата вяра имат ефекта на приети 
Тяло и Кръв на Христос в нас. Казано по 
друг начин, физическото действие на 
приемане на хляб и вино, чрез вяра действа 
все едно сме приели тяло и кръв Христови, 
които са храна за душата ни, очистване на 
душата ни и нова енергия и оздравителни 
сили за телата ни. И защо не? Ако взимането 
на Господна Трапеза, може по 
предупреждението на Павел да ни навреди 
физически,  
1Кoр. 11:29  защото, който яде и пие без да разпознава 

Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 11:30  
По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а 
доста и са починали.  

защо да не може разпознаването на 
Господното Тяло да ни носи здраве и сили, 
освен храна и очистване за душата.  

Тази вечер искам да говорим за това, 
какво ни дава Цената платена от нашия 
Спасител на кръста!   

 
 
 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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(СЛ  

А) Цената на Хляба-Тялото! 

(Моля ви вземете –тези които ще участвате 
в Трапезата- хляба) 

Ил. Нека влезнем в една драма. 
Представете си, че съм решил да отида и да се 
срещна с Президента Румен Радев другата 
седмица. Приготвям си нов костюм, правя си 
прическа, слагам сериозна вратовръзка и 
взимам скъпи подаръци(при Държавен глава се 
ходи със скъпи подаръци). Много е важно да 
разбереш по какво си пада Президента. Ако е 
ловджия, трябва да потърсиш най-скъпата 
пушка и да му я подариш. Ако е рибар-най-
скъпите такъми-прът, макара и всичко друго. 
Между другото такива подаръци не се купуват 
на цени 100 или 1000 лева. Такива подаръци 
струват колкото един апартамент.  
(СЛ 5) 

Нашия Президент обича да се гмурка, значи 
трябва да му купя най-скъпата екипировка за 
гмуркане- костюм, бутилки с апарат за 
кислород, плавници и ред други екстри. Неща 
които като види, да се впечатли и да ми обърне 
внимание.   

И така , продал съм аз апартамента и съм 
купил : 
(СЛ 6) 

Кислородни бутилки – 1789 лв. 
(СЛ 7) 

Кислородна маска-  2 339 лв. 
(СЛ 8) 
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Ръкавици за гмуркане- 296 лв. 
 

(СЛ 9) 
Костюм за гмуркане– 4000 лв. 

(СЛ 10) 
Списъка на екипировката е дълъг и 

спокойно ще можем да похарчим 70-80 000 лв. 
(СЛ 11) 

Натоварил съм се с всички тези неща, и 
чакам пред Президенството.Защо искам да се 
срещна с Президента ли? За да му кажа, че 
България трябва да пази Християнските си 
корени и да го поканя всяка неделя да ходи с 
децата си на църква. Та застанал съм аз пред 
Президенството и търся начин да вляза при 
Президента. Питам на портала и там ми казват, 
че днес не е приемен ден и трябва да се 
запиша. Отивам в Секретариата и питам, кога 
мога да се срещна с Президента и те ми 
отговарят, че ако е в страната, може да го видя 
след 6 месеца най – рано.  

Но представете си, че Президента погледне 
през прозореца на офиса си и ме види и каже: 

Пуснете този човек с прошарената коса, 
с пакетите при мен!   

Мислите ли, че тогава някой ще може да ме 
спре?Едва ли! Защо? Защото Онзи Горе ме е 
забелязал Мене Долу и иска да ми окаже 
внимание.  Нещо повече, аз ще се почувствам 
специален, защото Президента от своето 
високо положение е направил за мене 
възможно да отида при него. 
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А сега нека си помислим! Ако при 
Президента е толкова трудно и дори 
невъзможно да се влезе, тогава какво ще кажем 
за влизане в Божието присъствие. Логично е да 
кажем, че влизане при Него е милион пъти по-
трудно. НО НЕ Е ТАКА! При Него влизането е 
лесно, защото Той отдавна ни е забелязал и е 
дал разпорежданията си за нас да влизаме. 
(СЛ 12) 

 “А сега в Христа Исуса вие, които някога 
сте били далеч, сте поставени близо чрез 
кръвта на Христа” .  Еф.2:13 

Единственото което ни дели от Бога е прага 
на отворената врата. 

Как става това? След като при Президента 
е толкова трудно да се влезе, как е толкова 
лесно да се влезе при Бога? Ако днес едни 
такива мисли за посещение при Президента, 
без специална покана, биха се оценили като 
фантазий на душевно болен, тогава знаем ли 
как евреите биха оценили едно наше решение 
да влезнем в Светая Светих на храма? Те 
просто щяха да ни отпишат от списъка на 
живите. 

Влизането в Св.Светих, без 
право(Първосвещеника и то веднъж в 
годината)е равносилно на смърт. В храма 
имаше една завеса. Тежка, 18 метра дълга и 
9м. широка. Тази завеса беше винаги спусната 
и никой нямаше право дори да надникне зад 
нея. Никой и не помисляше да наднича, защото 
това значеше да умре. 
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(СЛ 13) 
В часа на Христовата смърт, Евангелистите 

ни казват, че завесата на храма се е раздрала 
от горе до долу. ЧУЙТЕ сега какво казва автора 
на Посл към Евреите: “10:19 И тъй, братя, 
като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение 
да влезем в светилището, 10:20 през новия и 
живия път, който Той е открил за нас през 
завесата, сиреч, плътта Си,” 
(СЛ 15) 

Автора недвусмислено отъждествява 
завесата на Храма със плътта на Исус Христос. 
Това което се случи със завесата се случи с 
плътта на Исус. Както разкъсаната завеса 
отвори пътя на Евреите към Светилището, така 
(СЛ 16) 

 разкъсаната плът на Христа отвори път за 
нас към Небето. Христовото тяло беше 
разкъсвано от Римските камшици, от тръните, 
от копието, от пироните. В грозната гледка на 
разкъсаното човешко тяло, всеки днес може да 
види грандиозната гледка на отворените врата 
към Бога, към вечността, към спасението. 

Държейки хляба в ръце, нека благодарим 
на Христа,  
(СЛ 17) 

че чрез разкъсаното Си тяло Той ни отвори 
врата. Нека всеки път когато посягаме към 
хляба да виждаме себе си като специални, 
защото ни е даден достъп до място, което за 
непростения грешник ще значи смърт. А ние 
можем винаги да влезнем без страх, чрез 
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Христа! Влезни братко и сестро без страх! 
Посегни и с благодарност вземи ключа даден ти 
от Христос към Божието присъствие. Влезни в 
Светая Светих без страх от смъртта и 
наказанието. Приеми Христовото тяло, 
разкъсано заради мен и теб! 

 
(СЛ 18)  

Б) Цената на Виното-  

(Моля вземете чашата , всеки който участва 
в Трапезата) 

Ил. Помня когато бях още дете, ходех при 
моите баба и дядо в Пирдоп и играех с моите 
братовчеди почти цяло лято. Братовчед ми 
който беше с няколко месеца по-малък беше и 
все още е футболен запалянко. Не само 
запалянко, но и великолепен футболист. Когато 
бях там, често ходехме да стадиона за да 
играем футбол задено.  
(СЛ 19) 

Аз все се падах да играя в отбора на 
братовчед си. Той бележеше головете, а аз 
тичах. Ние побеждавахме и славата беше за 
всички ни. Всички виждахме, че победите ни се 
дължаха на неговото майсторство, но радостта, 
славата и наградите бяха общи. Беше от ясно 
по-ясно, че съм слаб играч, но важното беше, че 
съм на страната на победителите, чрез 
умението на Иван. 

Един път си спомням, че в ентусиазма си 
бях се отделил от защитните си позиции и се 
приближил до вратата. Иван ритна към мен и 
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топката се удари в краката ми. Аз ритнах, но 
след като тя беше отхвръкнала и … можех ли 
да повярвам.  Го-о-ол! Какво щастие и 
представете си, аз бях голмайстара! В мен 
последно се удари топката. Всички ме 
поздравяваха, макар да беше от ясно по-ясно, 
че аз не отбелязах гола, а надарения крак на 
братовчеда.  
(СЛ 20) 

Не бях аз, но се чувствах герой, защото 
това беше победния гол. Прегърнах братовчед 
си след мача и сърцето ми беше пълно с 
благодарност, че той така майсторски ритна 
топката, че въпреки моята схванатост, топката 
влезе в мрежата. 
(СЛ 21) 

Исус проля кръвта си на кръста. Тази кръв, 
беше последната кръв която се проливаше, със 
стойност пред Бога. Де факто тя изплащаше 
цялата цена. От сина на Адам-Авел, до Сина на 
Бога-Исус се проливаше кръв с цел 
омилостивление и опрощаване. С Исуса се 
сложи край на това проливане на кръв. 
Неговата кръв приписа на мен и на теб-тези 
които сме приели да се доверим напълно на 
тази жертва- качества които ние нито сме 
имали нито сме заслужили. Така както заради 
качествата на Иван ми приписаха и на мен 
титлата герой на мача-победител, така и заради 
Христос на нас ни дават титлата победител. 
Какъв е инструмента? Инструмента е ЦЕНАТА 
НА ХРИСТОВАТА КРЪВ! Тази кръв извършва 
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Божието дело вместо нас! Вместо ние да 
търсим Бога, Той нас намери! Вместо цял живот 
да търсим начини как да се справим с вината, 
за постоянните ни грехове, Той ни облича със 
Своята правда и отмахва вината! Вместо да се 
лутаме в лабиринта на Закона и вечно да се 
съмняваме в правилността на изпълнението му, 
Той ни дари победа над Закона и плътта. 
Всичко това и още много, чрез Него. 
(СЛ 22) 

Когато поднесеш виното към устата си, 
знай и помни, че Христовата кръв е цената на 
нашия мир, радост, надежда и сигурност в 
спасението. Намираш ли думи на 
благодарност? … Нека смирим сърцата си и да 
преклоним глави пред величието на тази 
жертва. Нека днес и сега оценим в сърцата си 
колко много е дадено за нас. Колко скъпа е 
ЦЕНАТА, платена от Бог, за да ни изведе от 
робство и направи синове и дъщери Свои.  

Исус каза:  
(СЛ 23) 
Йоан 6:53  Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, 

ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете 
кръвта Му, нямате живот в себе си.  6:54  Който се 
храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен 
живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.  6:55  
Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е 
истинско питие.  6:56  Който се храни с Моята плът и 
пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.  

Христовата кръв ни дава:  
(СЛ 24) 

-умилостивление поради Божия 
справедлив гняв против греха в нас 
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Римл._3:25  Когото Бог постави за умилостивение чрез 
кръвта Му посредством вяра. 
(СЛ 25) 

-оправдание от присъдата на греха, която 
е смърт 
Римл. 5:9  Много повече, прочее, сега като се оправдахме 

чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.  

(СЛ 26) 
-Изкупване от робството на Сатана. Греха 

прави всеки човек роб на Сатана и няма друга 
сила, която да може да освободи човека от това 
робство, освен силата на Хрисовата кръв: 
Eфес. 1:7  в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, 
прощението на прегрешенията ни, според богатството на 
Неговата благодат,  

(СЛ 27) 
- Мир с Бога. Такъв мир може да има само ако човек е 

напълно, съвършенно чист от грях! 
Колос. 1:20  и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и 
земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, 
пролята на Неговия кръст.  1:21  И вас, които бяхте някога 
отстранени и по разположение врагове в злите си дела,  1:22  
примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви 
представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,  1:23  
ако останете основани и твърди във вярата, и без да се 
помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което 
сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под 
небесата, на което аз Павел станах служител. 
(СЛ 28) 

- Дързост да бъдем в Божието присъствие: 
Евр. 10:19  И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на 
Исуса дръзновение да влезем в светилището,  

(СЛ 29) 
-Очистване от греха. Ако прочетем 

Словото внимателно, ще видим, че общението 
и очистването са свързани: 
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1Йоан 1:7  Но ако ходим в светлината, както е Той в 
светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина 
Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.  

Виждаме ли дългия списък от дарове, получени 
чрез скъпата кръв на Исус Христос. Нищо от 
тези неща, ние не можем сами да заслужим или 
да платим. Всичко ни е даром! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Това, че Тялото Му отвори пътя към 
Божието присъствие, а Кръвта Му плати 
цената, за нашата победа и награда, не 
означава, да легнем и да мързелуваме. 
(СЛ 30) 

Ев. На Йоан казва:7:38 Ако някой вярва 
в Мене, реки от жива вода ще потекат 
от утробата му, както рече 
писанието. 7:39 А това каза за Духа, 
който вярващите в Него щяха да 
приемат  

Ако аз съм умит в кръвта, то тогава 
Божия Дух е в мене и за мене ще важи това 
слово: 
Колосяни 3:23  Каквото и да вършите работете от сърце, 

като на Господа, а не като на човеци;  3:24  понеже знаете, 
че за награда от Господа ще получите наследството. 
Слугувайте на Господа Христа.  

Вземайки участие в Плътта и Кръвта 
на Христа и нека ние да бъдем 
продължението на Христовия живот 
на земята. Христос може да живее във 
Варна, чрез мен и теб. Нека живеем 
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Неговия Живот на Правда, на Сила, на 
Победи.  
 

 


