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1. УВОД- 

Нека преди да разсъждаваме по днешната тема, 
да си припомним темата на тези последни глави на 
Евангелието според Марк. Тя е „БЛАГОВЕСТИЕТО 
на ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС“ 

Защо „БЛАГОВЕСТИЕ“ след като в тези глави се 
говори за страдания, смърт, погребение, 
възкресение, срещи на Исус с учениците и 
възнесение. Ако броим колко пъти се споменава 
думата „благовестие“, ще открием, че тя може да се 
намери около 100 пъти на различни места в Новия 
Завет. Но, какво означава…, какъв е смисъла на 
тази дума?  

Ще помолим Ап.Павел да ни поясни, да ни даде 
дефиниция за БЛАГОВЕСТИЕТО. Отваряме Първо 
Послание към Коринтяните и там той пише: 

(СЛ 2)1Кор 15:1  Още, братя, напомням ви 

благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в 

което стоите,  15:2  чрез което се и спасявате, ако го 

държите според както съм ви го благовестил, - освен ако 

сте напразно повярвали.  (СЛ 3)15:3  Защото първо ви 

предадох онова, което приех, че Христос умря за 

греховете ни според писанията; 15:4  че бе 

погребан; че биде възкресен на третия ден 

според писанията; 15:5  и че се яви на Кифа, 

после на дванадесетте, (СЛ 4)15:6  че след това се яви на 

повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и 

досега са живи, а някои починаха; 15:7  че после се яви на 



 3 

Якова, тогава на всички апостоли; 15:8  а най-после 

от всички яви се на мене, като на някой изверг. 

(СЛ 5)Вярващия, никога не трябва да забравя 

БЛАГОВЕСТИЕТО! Смисъла и практиката му! 
Затова и Марк в тази част от Евангелието, дава 
именно това на читателите си: 

Помни и не забравяй! Какво? Четири важни неща:  

  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 6) А) Не забравяй: ЖЕРТВАТА!-14:12-16 

(СЛ 7)Пасхата беше заложена в паметта на 

Еврейския народ още в дълбоката им историческа 
древност. Изход 12 глава! Младия Израилски народ 
са роби в Египет! Презрени, малтретирани, мразени! 

Изведнъж Бог задейства небесните сили за да 
освободи народа Си от робството и успява. 
Освободителния процес отнема време и завършва с 
чудно избавление.  

Предполагам, че повечето от вас знаят, какво 
стана в това толкова важно чудо, което по-късно 
получи прозвището Пасха. Израил трябваше да се 
подготви за излизане от робството. Как?  

(СЛ 8)Те трябваше да чуят онова което Мойсей им 

казваше. Мойсей беше „гласът“, идващ до народа и 
казващ, какво е нужно за да бъдат освободени. Тези 
неща, те трябваше да ги чуят преди да ги изпълнят. 
Да чуеш, означава някаква информация да достигне 
до ушите ти. Благата вест е такава информация, 
която трябва да достигне до слуха на всеки човек. 
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Затова ап.Павел казва в: 

(СЛ 9)Римл. 10:13  Защото "всеки, който призове 

Господното име, ще се спаси".10:14  Как, прочее, ще 
призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще 

повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят 
без проповедник? … 10:17  И тъй, вярването е от 

слушане, а слушането - от Христовото слово.  

Благовестието винаги е имало нужда от 
„гласът“ на благовестителя- човека чувстващ 
необходимостта да разпространява, да казва, 
да настоява за това благовестие. Ти такъв ли 
си? За Благата вест също винаги са били 
нужни „чуващи уши“!  

Пасхата от Египет, беше „сянката“, беше 
„гласът“, идващ от небето за да предскаже за 
предстоящата и Божествената Пасха на Кръста. 
Първото трябваше да се помни, за да може 
Второто да бъде разбрано и прието!  

(СЛ 10)И както на Пасхалното агне, трябваше да се 

отнеме живота и да се пролее кръвта му за да се 
спаси живота и освобождението да стане реалност, 
така и Христос, трябваше да даде живота Си и да 
пролее кръвта Си, за да има победа над 
Поробителя-Сатана и да бъде отнета силата на 
оръжието му- Греха и Смъртта. Смърт за живот.  

Това не трябва да се забравя. Това не трябва 
да остава покрито и неизявено! Това е част от 
Благовестието и е важно да бъде чуто от всички. 
Жертвата на Христос! Трябва някак нашите близки 
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да го чуят, нашите  приятели и колеги, 
нашият  град и нашата нация. 

Исая чува Божия глас да пита: 

(СЛ 11) Исая 6:8  После чух гласа на Господа, който 

казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава 

рекох: Ето ме, изпрати мене. 

Търсят се благовестители, за да има от кого 
хората да чуят, че Исус стана изкупителна жертва за 
имаме живот чрез вяра в Него. 

Ти познаваш ли съдържанието на 
благовестието? Знаеш ли какво трябва да кажеш? 
Ако не го знаеш, ако си нов за това благовестие, 
много важно е да го чуеш и разбереш. Много е 
важно да станеш вестител на благовестието: 

Човека е грешен, но Бог в милостта си, изпрати 
Христос, Който умря и стана жертва за греховете на 
цялото човечество. За теб и мен, за да бъдем 
освободени. Слава на Неговото Име! 

Това е важно, трябва да се помни, но не е 
всичко! Още нещо не трябва да забравяме! 

 

(СЛ 7) Б) Не забравяй: ВЯРАТА! 14:17-21 

(СЛ 8)Матей в тези стихове, ни споделя за това, как 

Исус предрича предателството на Юда. Той казва за 
предателя:„горко на предателя“ и „по-добре беше да 
не се беше раждал“.  

Аз бих казал така за всеки, който погива в 
неверие! Учениците трябваше да повярват онова 
което чуваха.  
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Както Евреите трябваше да повярват на 
онова което Мойсей изискваше от тях. Може би за 
много евреи неговите думи звучаха като глупост. Не 
ни е дадена информация за невярващи евреи, които 
правейки се на интересни, не искаха да колят агне 
или да мажат кръв по праговете на вратите си. Но 
ако е имало такива, ние знаем, че цената която са 
платили такива хора е била висока- смърт на 
първородните.  

Благовестието и тогава и днес звучи като 
безсмислица, несериозно, смешно за много хора. 
Много сърца са заключени за благовестието. Това 
не трябва да ни отчайва. Ние сме вестители и 
задачата ни е да кажем, а отговорността за 
повярването е индивидуална за всеки. Ако ние не 
казваме благовестието, носим отговорност за 
погиналите от незнание, но ако го кажем, не сме 
виновни, защото ще погинат хора не от незнание, а 
от неверие. Пророк Езекил в 3 и 33 глави говори 
настоятелно за отговорността на вярващия да казва 
и на невярващия, за да може невярващия  да 
повярва и да се спаси. Той оприличава вярващия на 
страж, поставен да гледа и предупреждава за 
идваща опасност: 

(СЛ 14)Езекил 33:1  И Господното слово дойде към 

мене и рече: 33:2  Сине човешки, говори на людете 

си и кажи им: Когато нанеса меча върху някоя земя, и 
людете на оная земя вземат някой човек изпомежду 

си и си го поставят за страж,33:3  и той, като види че 
мечът иде върху земята, затръби и предупреди 

людете,  
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(СЛ 15)33:4  тогава, ако мечът дойде и постигне 

някого, който чуе гласа на тръбата, а не се пази, 

кръвта му ще бъде на главата му. 33:5  Той е чул 

гласа на тръбата, а не се е свестил; кръвта му ще 
бъде върху него; когато, ако беше се свестил, той би 

избавил живота си:  

(СЛ 16)33:6  Но ако види стражът, че мечът иде и не 

затръби, и людете не се свестят, и мечът дойде и 
постигне някого от тях, той наистина биде постигнат 

поради беззаконието си; но кръвта му ще изискам от 

ръката на стража.33:7  Така е и с тебе, сине човешки; 

Аз те поставих страж на Израилевия дом; чуй, прочее, 

словото из устата Ми, и предупреди ги от Моя страна.  

ЛОШО! Лошо е ако си „страж“ и не тръбиш! Още 
по-лошо е ако чуеш и не повярваш!  

Исус в тези стихове предупреждава, че има 
един който казва, че вярва, но не показва вяра. Юда 
толкова добре прикриваше неверието си, че 
учениците му се бяха доверили да е касиер на 
дванадесетте.  

Той чуваше благовестието, той виждаше 
чудесата, той знаеше истината, но не вярваше. Чудя 
се дали изобщо разбираше, че не вярва? Дали не си 
мислеше, че след като е всред вярващи и е с 
Месията всеки ден, няма да мине за вярващ!? 

Днес провери вярата си! Дали я имаш или 
нямаш! Дали не се успокояваш и ти като Юда, че си 
с вярващите и само да приспиваш съвестта си, 
която те тревожи, че нещо не е наред с вярата ти!? 
Може да си чул благовестието, но то да не е влязло 
в сърцето ти. Може да се е спряло в ума ти и ти да 
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не си го допуснал до сърцето си!? Опасно е да 
си до вратата на небето, но да не влизаш вътре. 

Вярата е без алтернатива. Ако изследваме 
Словото, ще открием многообразното и действие: 

-тя спасява-  

-тя оправдава- 

-тя носи мир с Бога- 

-тя дава достъп на Св.Дух до нас- 

Списъка е доста дълъг. Вярата е КЛЮЧ, към 
Божието царство. Павел казва във: 

(СЛ 17)2Кoр. 13:5  Изпитвайте себе си, дали сте във 

вярата; опитвайте себе си… 

 Не пренебрегвай, не забравяй ВЯРАТА! Помни 
обаче, че вярата се тества най-ефективно чрез 
делата. Яков много правилно казва(Яков 2:14 и18): 

Не ме убеждавай че вярваш, аз ще видя вярата 
ти, чрез делата ти! 

То е логично, нали! Ако чуваш, че има болест, 
че е опасно, че трябва да се пазиш, че трябва да 
пазиш и другите, че днес е болестта(опасна за 
старите), а утре ще е икономиката, която ще засегне 
всички и млади и стари. Да, ти чуваш всичко това, но 
вместо да правиш онова което се изисква, ти 
философстваш и демонстрираш нехайство, 
безразличие и незаинтересованост, тогава ако 
болестта те подмине, икономическата криза, ще те 
довърши. Тогава не ми казвай, че вярваш! Не ми 
казвай, защото действията ти показват неверие!   

Неверието е опасно, неверието убива. 
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Благовестието съдържа ВЯРА. 

Ние обаче няма да спрем, защото 
благовестието продължава: 

  

(СЛ 18) В) Не забравяй: ЗАВЕТА(Господна 

Трапеза)!- 14:22-26 

Нов Завет! Какво казваме, с тази фраза? 
Нов е защото заменя Стария. Стария се базира на 
взаимоотношения на Бог с човека, основани на 
ЗАКОН и СТРАХ. Страх от наказание. Страх от 
Божия справедлив гняв, когато не изпълнявам 
закона.  

(СЛ 19) Исус донесе Новия Завет, в който Бог 

влиза във взаимоотношения с човека, основани на 
милост и благодат. Стария Завет доказва, че Бог е 
справедлив, а човека грешен и непостоянен. Новия 
Завет, доказва, че Бог е милостив, въпреки 
човешкото недостойнство. Можем ли да оценим 
голямата Божия любов, показана към нас. Ние 
продължаваме да бъдем непостоянни и грешни, но 
Божия гняв и справедливост против греха се 
упражниха в пълна сила върху Христос на кръста и 
така за хората остава само да се наслаждаваме на 
Божията милост, когато чрез вяра приемем 
жертвата на Христос.  

Два важни елемента има в Новия Завет, които 
не трябва да се забравят: 

(СЛ 20)-Тялото и Кръвта 

Тялото на Христос е важно! Той каза на 
учениците си: 
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(СЛ 21)Maрк 14:22  И когато ядяха, Исус взе хляб, и 

като благослови, разчупи, даде им, и рече: Вземете, [яжте]; това е 

Моето тяло.,  
Защо тялото на Христос има висока стойност за 

нас? Защото То пое и понесе онази важна същност 
на Бога, която за нас е страшна и не може да бъде 
пренебрегната:  

Бог е справедлив и не може да подмине греха 
без да го накаже. Бог задоволи Своята 
Справедливост и Гняв, като ги изля върху 
Христовото тяло в страданията и смъртта Му. Така 
Исус пое Божият гняв поради нашия грях, върху 
Своето безгрешно тяло, което беше натоварено с 
моите и твоите грехове.  

Кръвта на Христос е също важна, защото: 

(СЛ 22) Евр. 9:22  …и без проливането на кръв няма 

прощение.    

 Исус благослови чашата с виното, раздаде я на 

учениците си и каза: 

Maрк 14:24  И рече им: Това е Моята кръв на 

[новия] завет, която се пролива за мнозина.  

Неговата кръв, е достатъчна, за да бъде откуп 
за греховете на цялото човечество. Затова ние не 
можем и не трябва да забравяме тази уникална 
кръв-кръвта на Христос. Тя е цената платена за 
нашето спасение. От нейната сила, може да се 
ползва всеки който вярва в жертвата: 

(СЛ 23)Йоан 3:16  Защото Бог толкова възлюби 

света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине 

ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 
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(СЛ 24) Г) Не забравяй: Борбата!- 14:27-31 

 В тази част от текста, Марк обръща внимание, 
не толкова на факта, че Петър щеше да се 

отрече три пъти, а на факта, че: 

 (СЛ 25)Maрк 14:27  И Исус им каза: Вие всичките 

ще се съблазните [в Мене тая нощ];… 

В края на същия този текст, Марк казва, че 
всички ученици са декларирали вярност, но 
виждаме, че всички в един или друг момент 
проявяват слабост, колебливост, неразбиране, 
неверие, отричане, страх и т.н.  

Какво ли иска да ни каже Марк? 
Той ни показва, че Исус е наясно за борбата на 

вярата и съмненията, която се води в нас.  
Затова помни: Ако си приел Исус за Спасител, 

тогава борбите в живота ти, ще са част от 
израстването ти! 

За да се научиш да ходиш, трябва да свикнеш и 
да падаш! 

Преди да се радваш на победите, трябва да се 
научиш да посрещаш пораженията! 

Успеха се предшества от много неуспехи.  
Една наша песен много правилно определя 

живота на вярващия: 

(СЛ 26) „Борба непрестанна е тоз наш живот  

Против сатана и плътта и греха …“ 
А припева казва: 
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Стой верен и ти за Христа всякога 
За нас на Голгота Той верен стоя. 
Ти стой за Исуса, твърд за Исуса 
Всякога стой за Исуса! 

Борба ще има и често може да е тежка, дори да 
надхвърля силите ни, но ние трябва да сме готови, 
смили, а не уплашени. Трябва да стоим верни за 
Исус, така както Той остана верен за нас до кръста, 
а и за цяла Вечност.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Помненето на тези истини от БЛАГОВЕСТИЕТО 
, ни дава полезни за живота и вечността 
способности: 

Те ни правият да сме  благодарни 
Те ни помагат да сме смирени 
Те ни обединяват да сме единни 
Те ни съдействат да сме послушни. 
Накрая помненето им ни помага да живеем с 

очакване на обещаното от Исус: 
(СЛ 23) Maрк 14:25  Истина ви казвам, че няма вече да пия от 

плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието 

царство.  
Можеш ли днес да кажеш: Да, наистина аз 

очаквам онзи ден, когато ще приема Трапезата с 
Онзи в Когото вярвам и на Когото дължа 
спасението си! 

  
 
 


