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1. УВОД- 

 Преди една седмица започнахме да 

говорим по тема, която води мислите ни към 
Възкресението на нашия Господ и Спасител 
Исус Христос. Думи казани непосредствено 
във времето на разпъването на дървения 
кръст на Исус, за да бъде Жертвата дадена 
от Бога за всеки който иска чрез вяра да 
намери спасение на душата си.  

Използваме Евангелието на Йоан, защото 
там от 12 глава ни се казва, че Йоан ще ни 
говори за седмицата преди разпятието и 
дните след Възкресението.  

Аз вземам само части от това което Исус 
споделя с хората и учениците си в този 
период. Само си помислете: Исус знаеше, че 
наближава края и Той искаше да каже на 
онези които бяха около Него, най-важните 
неща. Той искаше да запечата най-
стойностните истини в умовете им. Затова 
горещо ви препоръчвам в това време в 
което медиите ви втълпяват страх и 
параноя, отворете Словото Божие и четете 
тези глави: 12 глава на Йоан, 13 глава на 
Йоан и така внимателно препрочитайте 
думите на Исус и мислете със смирена 
молитва върху тях. Те носят спокойствие и 
мир.  

Вече мислихме върху думите на Исус 
казани спрямо Мария, сестрата на Марта и 
Лазар.  

„Оставете я!“  
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В този свят много неща ще те спират да 
дойдеш при нозете на Исус, както правеше 
Мария. Тя там плачеше, там се учеше, там се 
покланяше. Какъв прекрасен пример за 
подражание.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 2)Йоан започва 13 глава на своето 
Евангелие с една много позната история. 

 (СЛ 3)История която има влияние върху 
изкуството, защото много художници са 
изобразили този момент: Исус препасал 
престилка, взима леген с вода и умива 12 чифта 
мръсни нозе. Не зная от кого е почнал, но 
Евангелията когато изреждат апостолите 
обикновено почват с Петър и завършват с Юда 
Искариотски. Това е защото Петър беше 
отявлен водач, а Юда беше отявлен крадец.  

Днес искам да разгледаме тези две личности 
и да открием нещо за себе си, като се базираме 
на думите на Исус отправени към Петър, в 
отговор на неговия отказ, да му бъдат умити 
нозете: 
(СЛ 4) Йоан 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.  

За да завършим позитивно, ще започна с 
личността на Юда. Ето няколко урока от 
неговата участ: 

(СЛ 5)А) Не умиването на краката 

даваше дял на учениците с Исус 
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Една истина трябва да видим тук. Исус 
уми нозете на всички. Той не прескочи Юда. Аз 
вярвам, че Той със същата ревност с която уми 
нозете на другите, с нея уми и нозете на 
предателя Си. Не присъствието ти със 
светиите, ще те спаси. Може да си много 
редовен на богослужения. Може да си имаш 
стол в църквата. Може да се ползваш с голямо 
доверие от страна на вярващите. Може дори 
позицията ти да е висока в обществото на 
вярващите. ТОВА НЕ ТЕ СПАСЯВА. Факта, че 
Исус мие твоите нозе всяка неделя, не 
означава, че душата ти е умита. Замисли се и 
винаги когато идваш на църква по традиция и си 
мислиш, че по твоя преценка си много по-
добър, по-уважаван, по-високопоставен от 
някои други; това не те спасява! Съжалявам, че 
може да те разочаровам, но не го правя с лоша 
цел. Казвам ти го за да не се заблуждаваш, а да 
вземеш мерки и да промениш отношението си и 
разбирането си за спасението. То не се дава 
заради редовност на службите.  

Отварям скоба: да пренебрегваш 
богослуженията, може да бъде също толкова 
лошо, но тогава поне може да се предполага, че 
духът в тебе ще те изобличи и си по-близо до 
корекция. 

Бог за да те спаси, няма да брои 
присъствията ти. Те ще са ти полезни за 
духовното ти израстване, но не и за спасението 

ти.  
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(СЛ 6) Б) Не слушането на Словото 

спасява 

Искам да си спомните и преговорите, че 
Юда беше с Исус навсякъде. Той беше касиера 
на групата и затова беше нужен навсякъде. 
Дори Исус имаше нужда от даренията на онези 
които даваха средства за да могат, 
ежедневните нужди на Исус и учениците да 
бъдат снабдени. 

Вървейки навсякъде със Исус, Юда 
слушаше ли Словото от устата на Исус? ДА! 
Юда виждаше ли чудесата, които ставаха чрез 

Него? ДА! Юда беше ли свидетел на 
отношението на Исус към истината и лъжата? 
ДА!  

Какво можем тогава да кажем като 
заключение? 

Може ли човек да се спаси, като слуша 
Словото само? Може ли човек да повярва в 
Христос, като Го вижда всеки ден. 

Много хора чувайки за Исус, започват да 
философстват: Ако го видя, ще повярвам!  

Не, няма! Юда беше за три години в 
Академията на Исус. Всеки урок който той 
слушаше идваше от устата на Богочовека! 
Всяко чудо, което той виждаше, беше 
извършено от ръцете на Божия Син. Той 
чуваше с уши и виждаше с очи, но … пророк 
Исая го казва добре: 
Исая 6:9  И рече: - Иди кажи на тия люде: С уши 

непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи 
непрестанно ще видите, но няма да разберете.  6:10  
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Направи да затлъстее сърцето на тия люде, И направи да 
натегнат ушите им, и затвори очите им, Дане би да гледат 
с очите си, и да слушат с ушите си, И да разберат със 
сърцето си, и да се обърнат та се изцелят.  

Има сериозна опасност: Да приемаме 
Словото, което слушаме само като 
информация, без в нас да настъпва 
трансформация.  

Яков дефинира това състояние добре: 
(СЛ 7) Яков 1:22  Бивайте и изпълнители на словото, а не 
само слушатели, да лъжете себе си.  1:23  Защото ако някой 
бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на 
човек, който гледа естественото си лице в огледалото;  1:24  
понеже се оглежда, отива си, и завчас забравя какъв бе.  1:25  
Но който вникне в съвършения закон на свободата и 
постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен 
изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.  

Кой вижда себе си в огледалото на 
Словото Божие и скоро след това забравя какво 
е видял? Невярващия! 

Кой слуша Словото, но не го изпълнява? 
Невярващия! 

Кой вижда Божийте дела в живота на 
църквата, но не обича да разчита на Бога, 
когато дойде трудно време? Невярващия! 

И тук идваме до следващия проблем на 
Юда, който може да се окаже и наш проблем: 

 

(СЛ 8) В) В кого вярваш: В Бог-Йехова 

или в бог-Мамон 

Етимологията на името Мамон идва от 
сирииския, арамейския и иврит, където 
значението е: богатство, пари , вещи. 
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Днес живеем във времето, в което онези 
които вярват в този бог, ще видят до колко са 
силата му и възможностите му.  
(СЛ 9) Пр. когато през 1989г. отидох във Англия 
и още първия ден ме въведоха в един от 
супермаркетите. Минах покрай няколко от 
витрините и бърже излязох с очи пълни със 
сълзи, защото веднага си спомних за празните 
витрини в нашите български магазини.   
(СЛ10) Онзи ден сина ни ни прати клип в който е 
заснел витрини в Английски супер. Рафтовете 
са абсолютно празни. 

Може да имаш много пари и да няма 
какво да ядеш!  

За Юда беше важно, не да почита БОГА, 
а колко пари има в касата. Спомнете си 
коментара му, когато Мария изля скъпия 
парфюм върху нозете на Исус. С това тя(Мария) 
и той(Юда) демонстрираха всеки от тях в кой 
Бог вярва- Иехова или Мамон. 

Днес е възможно много от нас да останат 
без пари. Днес е възможно много от нас да 
останат и без храна.  

Словото ни приготвя за такова време: 
(СЛ 11) Maтей 25:35  Защото огладнях и Ме нахранихте; 
ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;  25:36  
гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница 
бях и Ме споходихте.  25:37  Тогава праведните в отговор ще 
му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; 
или жаден, и Те напоихме?  25:38  И кога Те видяхме 
странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?  25:39  И 
кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?  
25:40  А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: 
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Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои 
братя, на Мене сте го направили.  

Нека в това време да бъдем внимателни, да не 
би да покажем на Бога, че ние се кланяме на 
друг бог, а не на Него. Може да е дошло време, 
в което Бог да иска от нас да действаме като 
първата църква. Всеки да мисли, как да послужи 
на другите от духовното ни семейство. Може да 
е дошло време в което да почувстваме на дело 
какво означава да бъдем едно в Христа. Мисли 
и се моли за водителство на Святия Дух, за да 
ти даде насока на поведение и правилно 
служение на Христос, така както Той го иска от 
нас според Матей 25 гл. 
 
Някой ще ми каже: Пасторе, ти каза как не се 
спасяваме, но не казваш как да се спасим?! 
Тук ще ни дойде  на помощ Петър, защото той 
със своите реакции, може да бъде огледало на 
всеки от нас.  
Петър беше човек с бърз ум и решения. Нямате 
ли чувството, че той винаги изказва мнения, за 
които след малко трябва да наведе глава. В 
тази 13 гл. на Йоан, той два пъти се наложи да 
наведе глава, защото Исус му показваше, че 
трябва преди да говори, да мисли.  

Както казах в началото, не зная, на кого 
Исус изми пръв нозете, но когато идва при 
Петър, Петър започва да философства. 

В онова време, ако си пророк, около теб е 
нормално да има ученици. Правилото е, че 
учениците живеят с пророка слугуват му и се 
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учат от неговия пример и изследват неговите 
познания. Ние сме чели в СЗ за учениците на 
пророците, но няма до колкото си спомням 
история в която пророка да мие нозете на 
учениците. Той ги храни, те му слугуват и така.  

Исус прави нещо нечувано до тогава и 
затова донякъде с право Петър се противи. Но 
Петър забравя, че учителя решава, какво да 
прави, а не ученика и затова с право получава 
публично мъмрене.  

„Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? 

(СЛ 12) Г) Нашата или Божията правда 

Ние често искаме да бъдем праведни по 
начина по който ние мислим, че трябва. Или 
искаме да вършим Божията воля, но ние да 
контролираме действията си. Бог има много и 
различни начини на действие и ние трябва да 
умеем да чакаме, Той да ни каже как да 
действаме. Понякога се налага да чакаме, но 
това е! Той е Учителя и Той е Пастра-началник. 
Затова и чуваме правилния отговор на Исус: 

„Това което Аз правя, ти сега не знаеш, но 
после ще разбереш!“ 

Ние често не разбираме какво върши Бог, 
и сме готови да спорим, с Него, да Го оборваме, 
да Му доказваме, че Той не разбира, а ние 
знаем . И сега вероятно много вярващи ще 
започнат да казват на Бога, колко неправилно 
постъпва, колко е несправедлив, колко е 
безмилостен и т.н. Бог казва:  

„Сега не разбирате, какво правя, после 
ще разберете!“ 
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Ние често искаме от Бога спасение, 
милост, благословения, но ги искаме по нашия 
начин. Не се интересуваме как Бог иска да ни ги 
даде. 

Пр. Аз често предупреждавам хората, 
които идват при мен и ми споделят, че много 
искат техните близки да повярват. Аз ги 
насърчавам(първо)  да се молят с вяра и 
(второ) да са готови Бог да прави неща в живота 
на техните близки. Тези неща, често са 
болезнени за всички, но водят към повишаване 
на вниманието на невярващия към Бога. Може 
да е болест, може да е инцидент, може да е 
криза. Тези неща, колкото и да са неприятни, те 
водят към Бога и пречупват човешката гордост 
и поставят човека в положение, да търси помощ 
от Бога, макар да не вярва в Него. За 
съжаление много хора когато са зле, търсят 
помощ от Бога, Бог им помага, а те вместо да 
проявят признателност, отново обръщат гръб 
на Бога и чакат втора покана. 

Не разчитай, на това че си добър човек- 
това не спасява. 

Не разчитай на това, че не си извършил 
тежки грехове- това не важи пред Бога 

Не разчитай, че вършиш определени 
религиозни ритуали в определен период от 
време- това е безсмислено в очите на Бога. 

Чуйте думите на Исус: 

(СЛ 13) Д) Ако те не умия нямаш дял с 

Мене! 
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Исус изля вода за Юда, но проля кръвта 
си за Петър. Защо? Исус уми нозете и на Юда и 
на Петър, но уми с кръвта си само Петър от 
двамата. Юда остана с умити нозе, но с мръсно 
сърце. Защо с какво Петър беше по-добър от 
Юда. Юда си мълчеше, а Петър все говореше и 
все правеше грешки. Защо Юда погина, а Петър 
се спаси? Защото Петър обичаше Бога, а Юда 
обичаше парите. Петър грешеше, но от желание 
да угоди на Бога, а Юда мълчеше, в желание да 
угажда на себе си.  

И днес Христовата кръв продължава да 
умива онзи който дойде с вяра при Христос и 
поиска греховете му да бъдат умити, не в леген 
с вода, а в пресвятата кръв пролята на Голгота 
за всеки от нас. Кръвта на Исус е пролята и за 
Юда, и за Петър без разлика, колко си грешен 
или праведен. Тя обаче умива, само онзи който 
смири себе си, повярва в силата на Христовата 
жертва да спасява и с покаяние постави живота 
си в служба на Бога, чрез вяра в Христос.   

(СЛ 14) Исус е Който може и иска да 

умие всяка човешка душа  

Хората знаят, че Исус прощава, но не 
знаят, че Той измива. Затова много хора живеят 
с греха и в греха си … може и цял живот.  

Аз искам днес да ти кажа: Ако си вярващ, 
но живота ти е мрачен поради вината на грях, с 
който живееш, от който не можеш да се 
освободиш, отиди при Исус и смирено му 
разкажи в молитва за това как се чувстваш. 
Сподели с Него всичко, като с доверен приятел. 
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Кажи Му, че си слаб и безпомощен и Го помоли 
да ти прости, но и да те умие от греха.  
(СЛ 15) Йоан 13:10  Исус му казва: Който се е окъпал няма 
нужда да омие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте 
чисти, но не всички.  

Исус веднъж умива от всичките ни 
грехове, а многократно е готов да прощава 
слабостите ни. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Аз не зная колко ще запомниш от 
днешната проповед, но искам едно да 
помниш: 

Ако те не умия, нямаш дял с Мене! 
Умит ли си? Христос проля кръвта си за 

всичките човеци. Тази кръв и до днес има 
сила да умива греховете и да сключва мир с 
Бога. Отказвайки да бъдем умити в тази 
кръв, ние отхвърляме жертвата която Бог 
даде от любов към нас в лицето на Христос. 
Това е най-тежкия човешки грях. Бог иска 
толкова малко от нас, като е направил 
всичко за нас, а ние се гордеем и противим 
на жертвата и безценното Божествено 
предложение.  

Където и да си, искам да те попитам: 
Как искаш да живееш: Като Юда или като 

Петър? 
Ако искаш да бъдеш спасен, ако искаш да 

бъдеш чист, смири се и застани пред Бога в 
този час. Където и да си! Спри и с думи 
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изказани на глас или дълбоко в сърцето 
кажи: 
(СЛ 16) Боже, аз съм недостоен и грешник. 
Днес разбирам, че Ти си дал Исус, да стане 
жертва, за да бъде възможно аз да бъда 
умит от греховете си в Христовата кръв. 
Аз вярвам в силата на тази жертва да 
изкупва грешника от осъждение. Аз вярвам, 
че кръвта на Исус Христос, може да измива 
от всеки грях. Моля Те Боже, да ми 
простиш и да ме очистиш от всеки мой 
грях и да спасиш душата ми, за да бъда в 
Твоя рай, през Вечността.  

Исусе Христе, моля те умий ме и стани 
Господар в моя живот! Чрез Святия Си 
Дух, ме води в пътя на правдата, като ми 
даваш сили, за всичко което аз не мога сам 
да извърша за Твоя слава.  

Отричам се от греховете и от Сатана , 
на когото съм робувал до сега. Моля те 
дай ми Твоята свобода и дай ми да имам 
дял с Теб. АМИН. 

 


