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Дейвид Уилкерсън 
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„Юда Искариотски, който и стана предател” (Лука 6:16) 

Той беше избран от Исус Христос ученик – проповедник на Евангелието, изцерител на 
болните, пътуваше с Исус. Доверяваха му се до такава степен, че го направиха ковчежник на 
апостолско евангелизаторския екип. Той не беше избран на този пост – лично Исус го избра 
за тази работа. 

Според Августин, преданието казва: „Исус често спасяваше Юда от смърт и заради него 
изцери баща му от парализа и изцери майка му от проказа и почиташе него и Петър най-
много сред апостолите.” 

Но ние знаем някои неща за Юда със сигурност: Исус му уми нозете, позволи му да топи 
хляба си в собствената Му чаша и го направи ковчежник. Въпреки това той беше човека, 
който щеше да Го предаде в Гетсиманската градина – с целувката на смъртта! 

Юда доведе подивялата тълпа еврейски полицаи в градината, където идентифицира Христос 
с целувка. След целувката, Исус погледна Юда в очите и каза: „Юда, с целувка ли предаваш 
Човешкия Син?” (Лука 22:48). Той казваше: „Така ли ще ме предадеш, Юда, с целувка като 
знак на обич?” 

Чудя се какво минаваше през ума на Юда, докато се разиграваше сцената. 

Тълпата падна по гръб при самото споменаване на името на Исус. След което всички те 
внезапно се надигнаха в демоничен яд, размахвайки мечове и копия и вързаха Христос, 
завличайки го до дома на Ана. Писатели от ранната църква описват сцената по следния 
начин: „Някои от тях го хванаха за дрехите, други за косата, някои го дърпаха за брадата, 
други ядосано го удряха с юмруци, и понеже бяха ядосани, че ги беше повалил на земята с 
една дума, те Го хвърлиха по гръб на земята и просто го стъпкаха с мръсните си крака... 
Както ревящият лъв влачи по земята плячката си, разкъсва я, дърпа я, така и те влачиха 
Христос по земята, плюеха Го, биеха Го, скубеха Му косата...” 

Това се потвърждава от Писанията: „Много бикове ме наобиколиха; силни васански бикове 
ме обкръжиха. Раззинаха устата си срещу мен, като лъв, който разкъсва и реве.” (Псалм 
22:12-13) 

Предателството на Юда беше толкова отвратително, толкова демонично, че един от бащите 
на ранната църква каза: „Би било добре за света, особено за Божиите деца, ако Юда беше 
сам в това престъпление, ако нямаше повече предатели с него, освен самия той.” С други 
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думи: би било добре ако имаше само един Юда. Но истината е, че света е пълен с хора като 
Юда! Църквата все още вижда предателството на Исус Христос всеки ден. Духът на Юда е 
много жив в сърцата на много бивши последователи на Христос, както и зад стените на 
самата църква! 

Искам да ти задам глупав, директен въпрос: Може ли да си предател на Христос, а да не го 
знаеш? Продал ли си Исус, предал ли си Го? Предатели са онези, които преди са били верни 
на Онзи, когото предават. Само онези от лагера могат да станат предатели. Има два факта за 
Юда, които искам да споделя с вас. Те може да ви изненадат, но моля ви не ги приемайте 
лекомислено. Аз вярвам, че те ми бяха дадени от Святия Дух като предупреждение за 
душата ви!  

Факт номер 1: Първосвещеника и религиозните лидери не се 
нуждаеха от Юда, за да хванат Христос 

Исус лесно можеше да бъде заловен без помощта на Юда. Той беше поучавал в синагогите, 
по улиците и пазарите. Лицето Му беше едно от най-добре познатите в цял Израел и Юда. 
Библията казва, че хората Го следваха дори, когато се усамотяваше за молитва! 

Исус каза на арестуващата Го тълпа: „Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и тояги 
да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма, и не Ме хванахте.” (Матей 26:55). С 
други думи: „Познавате Ме добре, лицето Ми е известно. Защо е тази внезапна атака, като 
че съм ви напълно непознат?” 

Целувката на Юда със сигурност не беше необходима, за да идентифицират Христос, понеже 
враговете Му вече Го познаваха! Лицето Му се беше запечатало в съзнанията им. А 
излъчването на могъщото Му присъствие само по себе си беше достатъчно, за да Го 
разпознаят. 

Всъщност, ясно е, че извършителите на престъплението не се нуждаеха от Юда. Факт е, че те 
го презираха. Отнасяха се с него пренебрежително, използваха го, след което бързо го 
загърбиха. Когато той внезапно се покая заради предателството, което извърши, 
захвърляйки парите на земята и викайки: „предадох невинна кръв” (Матей 27:4), еврейските 
лидери буквално му се изсмяха. 

Те казаха: „На нас какво ни е от това? Ти гледай.” (стих 4), което означава: „Това си е твой 
проблем, ти му мисли. Нямаме нужда от теб и сълзите ти!” 

Юда не беше нужен нито при процеса, нито при разпятието на Исус. Всъщност, той не 
присъства на двете събития. Когато Христос отиде на Кръста, Юда вече беше мъртъв, беше се 
самоубил 24 часа след ужасното си деяние. 

 

 



www.sviatost.info  

ИСТИНАТА ЗА ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯ НА ИСУС 3 3 

Факт номер 2: Сатана се нуждаеше от Юда! 

Сатана беше зад всичко това, режисирайки всяко коварно действие. Стратегията му беше да 
намери предател, някой близък до Христос, някой на когото Той вярваше, някой за когото 
Той се грижеше. Но той се нуждаеше от човек, чието сърце беше податливо на алчност, 
някой който можеше да прилъже и ослаби, насаждайки въпроси и съмнения в ума му. След 
това той можеше да го обладае и да го направи предател! 

Виждате ли, Сатана искаше нещо много повече от това водената от демони тълпа да отиде в 
градината и да задържи Исус. Той искаше всичко това да означава нещо, да бъде сатанинско 
свидетелство! Искаше демоничното свидетелство да проглуши всяка сфера на творението. 
Ето свидетелството, което искаше да направи той: „Исус Христос не може да те опази, Той не 
може да избави дори своите Си! Той не е истински Спасител или Пазител на човешките 
души. Не успя да опази Юда, не успя да опази мен – един от Неговите ангели – и всички 
останали, които паднаха с мен. Ще докажа, че Исус няма сила да предпази никой от падане. 
Той ще те предаде на врага ти!” 

Юда трябваше да бъде показната проповед на дявола за това как Исус Христос е безсилен да 
спаси изгубените, понеже не спаси собствените Си ученици! 

Сатана искаше да изглежда така все едно той беше отскубнал Юда направо от ръцете на 
Господаря му. Той искаше да покаже, че има силата да се приближи до всеки, който е близо 
до Исус и да го вземе, ако си поиска, а Исус би позволил това да се случи! Той можеше да 
иде директно в Господното стадо като ревящ лъв, да открадне някоя овца със зъбите си и да 
я прокълне и унищожи, карайки я да извърши самоубийство. 

Най-накрая, когато дойдеше време да накара Юда да се самоубие, Сатана щеше да изкрещи 
свидетелството си пред целия ад, небе и свят: „Виждате ли какво се случи с този човек? 
Вижте го – той беше ученик на Исус. Но Исус не можа да го опази!” 

Сатана се нуждаеше от Юда! Той искаше да го използва, за да обяви демоничното си 
изявление пред трите сфери:  

Първо Сатана искаше да направи изявление пред всички началства и власти на тъмнината. 
Аз смятам, че дявола планираше да използва падението на Юда, за да оправдае собственото 
си падение както и това на онези ангели, които се присъединиха към него в бунта му! 

Ако дяволът можеше да унищожи близък ученик на Исус, такъв който беше гонил демони, 
изцерявал болни, вършил чудеса и ходил в цялата светлина на истината, тогава той можеше 
да каже на всеки паднал ангел и демонична сила: „Виждаш ли? Божията любов с пропука. 
Състраданието Му пропадна! Много отдавна беше пророкувано, че ще се появи Юда, 
въпреки това Бог не направи нищо, за да го спаси. 

Бог можеше да опази и мен, можеше да опази всички нас от гордостта. Но вече ясно 
виждате, че Бог не успява да опази своите Си!” 
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Сатана искаше също да направи изявление и пред всички святи ангели. Той искаше да 
хвърли стрели от съмнение в самото небе, за да поквари непадналите, непокварени 
свидетели в славата. 

Дори и за миг не си помисляйте, че дявола се е отказал от борбата си да събори небесата и 
да се въздигне като Бог. Той е обвинителя не само на братята, но на всичко, което идва от 
Бог, включително и ангелите! 

След самоубийството на Юда, Сатана изкрещя на онези в славата: „Бог не можа да спаси 
един от собствените Си ученици, не опази и нас, ангелите Си. Кое ви кара да си мислите, че 
ще опази вас? 

Той създаде човека, а вече е ясно, че не може да го опази. Собственият Му род Го предаде! 
Кое ви спира от нов бунт?” 

Ние знаем, че все още бушува битка, че Сатана все още се бори с небесните войски. Той се 
би срещу архангел Михаил, който искаше да даде Божието Слово на Данаил. И със сигурност 
и днес той използва всяка лъжа и дяволска стратегия, за да се опита да насади съмнения и 
бунт във войските на Йехова! 

Но най-вече – изявлението на Сатана беше отправено към човечеството, към теб и мен! 
Посланието, което той отправи, беше предназначено преди всичко към Божия народ на 
земята. Той иска да го използва, за да унищожи всичката вяра! 

Дяволът добре познава Писанията и знаеше, че всичките бъдещи поколения ще поглеждат 
към историята като пример, „върху които са дошли последните времена” (1 Коринтяни 
10:11). Сатана също искаше пример – модел, който да покаже на всяко бъдещо поколение, 
онова, което твърдеше, че е Божия провал да опази децата Си от падение. Предателството 
извършено от Юда имаше за цел да разклати и подкопае вярата на Божиите деца в 
спасителната Му и опазваща сила. 

„Какво от това – казва дявола – като Исус е разобличил Юда като „дявол”: „Не Аз ли избрах 
вас дванадесетте, и един от вас е дявол?” (Йоан 6:70). Сатана отговаря, че това е още по-
голямо свидетелство за силата му! Щом Исус знаеше, че Юда има дявол в себе си, защо 
тогава не ме надви? Защо позволи на Юда да продължи като дявол? Защо не ме изпъди? 

Щом Бог не можа да се погрижи за собствените Си ученици, как ще се грижи за теб?” 

Възлюбени, врага иска да насади семето на съмнението в умовете на всички мъже и жени и 
той ще повтаря посланието си непрестанно; докато съществува земята, той ще продължава 
да вика от нея – от поколение на поколение, завинаги: „Бог не е в състояние да опази децата 
Си!” 

Представете си какво трябва да са си мислели първосвещениците и Синедриона когато 
подкупиха Юда, жалкия човек, който стоеше пред тях. Трябва да са си казали: „Прави сме! 
Исус не е Бог, нито е Божия Син. Ако беше, щеше да опази учениците Си от падение.” 
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Можете да ги видите как отварят свитъците си и цитират: „Писано е от Псалмиста: „Ето, няма 
да задреме, нито да заспи Пазителят на Израил. ГОСПОД е твой пазител... Слънцето няма да 
те порази денем, нито луната — нощем. ГОСПОД ще те пази от всяко зло, ще пази душата 
ти.” (Псалм 121:4-7). Ако Исус беше Бог, би изпълнил това Писание! 

Също така е писано: „Защото Той ще те избавя от примката на ловеца... никакво зло няма да 
те сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти” (Псалм 91:3,10). Исус не може да е Бог, 
понеже позволи на Юда да попадне в капана. Зло сполетя този човек, а той беше близък 
ученик!” Може да чуете как Сатана крещи на вътрешния им човек: „Щом Исус е Бог, защо не 
пази този човек? Защо Юда не е освободен?” 

Преди няколко седмици, по време на петъчното ни молитвено събрание, чухме 
свидетелството на майка и младата й дъщеря, които са били атакувани от банда младежи. 
Бандата съблякла момичето и пребило майката. Те някак си избягали без повече 
наранявания. 

Когато излязоха за да свидетелстват, майката носеше слънчеви очила за да скрие очите си, 
посинени от боя. Сега дъщеря й се бори с вярата си. Тя ми каза: „Виж устната ми – едно 
момиче ме ухапа, а белега ще си го нося цял живот. Пастор Дейвид, майка ми служи на 
Господ от толкова години. Защо Бог позволи да ни се случи това? Защо обещанията Му не 
работят? Къде беше Той?” 

Преди два месеца в Лос Анджелис бушуваха пожари и грабежи. Но през първите няколко 
дни на бунтовете, всички Teen Challenge центрове в областта бяха опазени, включително и 
огромен склад в центъра на града. Складът се използва за дрехи и уреди, които се продават 
на производствени цени, за да се подпомогнат бедните и нуждаещите се. 

Тогава, на 3-я или 4-я ден на бунтовете, склада беше напълно изпепелен. Около 2500 
квадратни метра стока и площ бяха напълно унищожени. Не остана нищо! 

Някои от новоповярвалите младежи в Teen Challenge попитаха: „Къде беше Господния 
ангел? Къде беше протекцията? Това беше добро дело в Божието име. Защо Той позволи да 
бъде унищожено?” 

В тези смутни времена, когато всичко се клати, Сатана ще се опита 
да положи огромен товар върху теб! 

Ще чувате все повече за Божии хора, които преминават през изпитания и търпят всякакъв 
вид зло. А Сатана ще използва тези примери, за да се опита да те убеди, че Бог няма да ти се 
притече на помощ когато се нуждаеш от Него, че няма да те опази от злия! 

Ние имаме големи примери за вяра по време на изпитания: Според църковните предания, 
апостол Павел е бил обезглавен. Евреи 11 глава изброява героите на вярата, които бяха 
горени на клада, одрани живи, варени в катран – всичко това понеже не се отрекоха от 
свидетелството си за Господ Исус Христос. 
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Но посланието ми няма за цел да обяснява защо страдат Божиите хора, защо на някои им е 
позволено да преживеят толкова много, когато обещанията Му са толкова силни. Аз не знам 
всички отговори по тези въпроси. Но знам, че Павел каза следното: „Понеже смятам, че 
страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се 
открие в нас.” (Римляни 8:18) 

Нищо не може да се сравни със славата, за която се надяваме! „И ако страдаме с Него 
(Христос), и да се прославим с Него.” (стих 17) 

Знам също така, че Бог използва страданието, за да ни подготви. Ние ще преминем през 
икономически страдания, болести и други изпитания. Аз не знам защо съпругата ми Гуен 
имаше рак толкова много пъти, или защо дъщерите ми Бони и Деби имат рак. Не разбирам 
този вид страдание. 

Но знам това: ако не си подготвен чрез изпитания, ще чуеш дявола, когато ти прошепва: „Бог 
не е Пазителя на хората Си” и ще потърсиш пряк път към небето! Ще избягаш в някоя църква 
на просперитета, за да ти почешат ушите. След това, когато се надигнат първите проблеми, 
ще захвърлиш вярата си, понеже не ти е разрешила най-дълбоките проблеми и нужди! 

Какво стоеше зад падението на Юда? Как този ученик се превърна в предател? Това е важно 
да се знае, понеже е предупреждение за собствения ни живот, за да не се спънем и паднем 
и ние: 

1. Любовта към парите се беше вкоренила в сърцето на Юда! 

„И той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го 
предаде. И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари.” (Лука 22:4-5) 

Думата „споразумение” тук означава „пазарлък”. Когато Юда стоеше пред злите свещеници, 
той не искаше да се съгласи на само 15 или 20 сребърника; трябваше да получи 30 или нищо. 
Това беше крайната му цена! 

Библейските коментатори оправдават предателството на Юда по всевъзможни начини. 
Мнозина казват, че не парите са били мотива му, че той само е искал да принуди Исус да 
установи земно царство. 

Но истината е, че мотива бяха парите! В противен случай защо би се пазарил за цената? 
Можеше просто да каже: „Вижте, аз просто искам да принудя Исус да разкрие силата Си” и 
би приел каквато и да е сума. Но любовта към парите бяха изпъдили от сърцето на Юда 
цялата любов, която имаше към Исус! 

Всъщност, любовта към парите е корена на всяко зло (виж 1 Тимотей 6:10). Това е семето, 
което дявола засажда в сърцето на мъжете и жените, за да изпъди цялата любов към 
Христос. От това семе пониква нуждата да трупаш пари. След това идва нуждата да ги броиш 
и да се увериш, че не са се изгубили. След това идва нуждата да разчиташ на тях. 
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Може да си си поставил някаква цел – да се пенсионираш, да бъдеш финансово осигурен. 
Сигурен съм, че Юда също имаше финансова цел. Но този вид хора никога не се насищат, 
понеже целта винаги расте! 

Дяволът ти казва: „Ако искаш да служиш на Господ, изчакай докато натрупаш определена 
сума в банката. След което ще бъдеш свободен, за да Му служиш!” Но след като имаш 
толкова, Сатана прошепва: „Това не е достатъчно, понеже лихвите падат. Всъщност имаш 
нужда от още малко...” И нещата продължават да ескалират! 

А Библията казва: „А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение и в примка, и в много 
глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и гибел. Защото сребролюбието 
е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и 
пронизаха себе си с много болки. Но ти, Божи човече, бягай от тези неща.” (1 Тимотей 6:9-11) 

Ако животът ти е фокусиран върху печеленето на пари, върху преследването на парите, това 
означава че в себе си имаш абсолютно същия дух от Сатана, който имаше и Юда в себе си! 
Обикновената алчност превърна Юда в крадец, предател и убиец на Исус Христос. А това 
доказва аргумента на Павел, че любовта към парите е корена и зародиша на всяко зло! 

Докато четеш това послание, попитай се: продал ли си Христос по този начин? Превърнал ли 
си се в Негов предател, спазарявайки душата си за повече пари? 

Няма нищо лошо в това да имаш спестявания. Но ако си пренебрегнал Исус понеже живота 
ти е съсредоточен около спестяването на пари, тогава и ти си продал Исус, точно като Юда! 

2. Юда ослепя за промените, които го победиха! 

Сатана беше хвърлил покривало върху очите на Юда, така че той не можеше да види как се 
променяше. Ученикът ослепя за злото и разрухата, което се бяха настанили в сърцето му. 

Исус беше запознат с пророчествата за онзи, който щеше да предаде Изкупителя. Чудя се 
колко ли пъти беше чел или слушал тези думи: „Дори и близкият ми приятел, на когото имах 
доверие, който ядеше хляба ми, вдигна пета срещу мен.” (Псалм 41:9) 

Но Юда нито веднъж не помисли за себе си, че се вписва в тази ужасна роля! „Аз, обекта на 
пророчеството? Еремия и Исая са видели деня ми? Аз не съм предател на Христос, аз съм 
просто ученик. Не съм зъл!” 

Но Исус много ясно посочи с пръст ученика и каза: „Но за да се сбъдне писанието: „Който 
ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен.”... един от вас ще Ме предаде” (Йоан 
13:18,21). Толкова сляп ли беше Юда, та не можа да види че той беше човека? 

Ние днес също четем библейски пророчества, които говорят за нашия ден. Например, Исус 
каза, че в последните времена мнозина отново ще разпънат Христос като го опозоряват, 
понеже са позволили на сърцата си да изстинат: „И понеже ще се умножи беззаконието, 
любовта на мнозинството ще охладнее.” (Матей 24:12) 
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Това пророчество беше казано преди стотици години. Но аз ви питам: сърцето ти днес 
студено ли към Господ? Исус каза, че греха ще изобилства навсякъде, а любовта на много 
вярващи ще охладнее! Ти ли си мъжа или жената към когото това пророчество сочи с пръст? 

Нека споделя с теб най-срамното нещо, което може да се случи на онези, които някога са 
обичали и познавали Исус: без да знаят те са се превърнали в сатанинското свидетелство на 
дявола в последните дни! Ако любовта ти охладнява, дявола ще те използва като пример – 
точно както използва Юда! 

Сатана ще те покаже на всички адски сили, на всички ангели в слава и на всеки, който някога 
те е познавал на земята и ще каже: „Вижте! Той преди ходеше с Исус, а Исус не го опази! Аз 
за пореден път се промъкнах в Господното стадо и откраднах още една овца, която беше 
близо до Христос. Вече притежавам сърцето му и ще го съсипя и унищожа. С отпадането си 
той доказва, че Бог не е Пазител!” 

Не може да ти се случи нищо по-лошо от това да застанеш пред Господ и да отговаряш за 
всичките си приятели и познати, понеже си се отвърнал от Него. Може да кажеш: „Не 
полагай това бреме върху мен, аз съм отговорен само за собствените си действия. Не трябва 
да отговарям за никой друг!” 

Не е така! Колко от твоите колеги те познаваха като човек, който обича Исус? Ти им 
свидетелства, каза им какво е направил Исус за теб. Те знаеха, че ходиш с Христос. 

 

Но ти Му обърна гръб. И се промени, а не знаеш, че си се променил, понеже дявола те е 
заслепил! Ден след ден, седмица след седмица, година след година, сърцето ти се 
закоравяваше. 

Вече всички, които преди те познаваха като човек, който обича Господ, виждат различна 
личност. И тълпа свидетели ще се надигне в деня на съда и ще те обвини пред Съдията: „Не 
можеш да ме съдиш, Господи, понеже аз виждах неговия живот! Преди 10 години той 
гореше и Те обичаше с цялото си сърце. Аз тънех в грях, но въпреки това го наблюдавах. 
Виждах колко е близо до Теб той. 

След това той падна и аз си помислих: „Какви са моите шансове?” Нека кръвта ми бъде 
върху него, Господи! Малкото надежда, която имах да се обърна към Теб, ми беше отнета 
понеже той не продължи да Те следва!” По този начин ти се превръщаш в свидетелство като 
Юда! 

Исус имаше последната дума за опазващата Си сила! 

В последната Си молитва с учениците Си, Исус направи собствено изявление – към небето, 
ада и човечеството: „Онези, които Ми даде опазих ги и нито един от тях не погина освен 
синът на погибелта (Юда), за да се изпълни Писанието.” (Йоан 17:12) 
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Чуваш ли истината в това, което казва Исус? „Изгубих само един, а и не го изгубих всъщност, 
понеже той беше от дявола от самото начало. Опазих всеки, който някога ми е дал сърцето 
си!” Аз вярвам, че Юда можеше да бъде спасен, понеже Исус направи всичко, което можа за 
него. Не Бог втвърди сърцето му. Той просто предвидя, че Юда ще се закорави за Христос 
отново и отново. Виждате ли, Юда имаше раздвоено сърце и избра да не се покае! По този 
начин ставаме оръдия на Сатана. 

Чуйте добре тези думи, скъпи светии: „Онези, които Ми даде опазих ги и нито един от тях не 
погина!” (Йоан 17:12) 

Примерът на Петър трябва да ни окуражи. Исус му каза: „Петре, Сатана иска да те улови. Той 
иска да те пресее, да те унищожи и да те превърне в предател. Но Аз се моля за теб да не 
отслабне вярата ти!” 

Петър не отпадна във вярата си, понеже Исус го опази! Въпреки, че се провали в часа на 
изкушението, той все още имаше сърце, което обичаше Исус Христос; и Петър се върна при 
Исус, давайки Му сърцето си и покайвайки се напълно. Исус видя това гладно сърце и каза: 
„Ще те пазя от силата на дявола!” 

Възлюбени, Бог ще ви пази защото „Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в 
света.” (1 Йоан 4:4). Може да отворите на Псалм 91 и да повярвате всеки стих за протекцията 
Му над вас. Може да преминавате през период на страдания, но никой не може да докосне 
мира ви с Бог! 

Не можем да знаем какво ще донесе утрешния ден, но аз се моля като вярващи да можем да 
кажем с Йов: „да ме убие, пак на Него се надявам” (Йов 13:15). А със сигурност знам, че ако 
Бог остави стената на протекцията Си да падне, това е с някаква цел. Може никога да не 
разберем всичко. Но можем да знаем това: „Онзи, който те пази, няма да задреме.” (Псалм 
121:3) 

Истина е и е сигурно: Той „може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни пред 
Своята слава с голяма радост” (Юда 24) 

Алелуя! 
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