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1. УВОДЗначението на Христовата смърт!
Ние можем цяла вечер да си говорим за
страшните страдания на Исус и това да
не ни тръгне. Можем да гледаме отново
филма на Мел Гибсън „Страстите
Христови” и да тръпнем пред гледката
на разкъсаната плът и пак да не можем
правилно да оценим стореното за нас.
Тази вечер искам да се разровим из
Библията и да видим, какво е значението на
тази смърт. Смъртта постига всеки един от
нас и много хора могат да кажат, че тази
смърт не е нищо повече от смъртта на всеки
друг човек. Затова ще се позовем на
обсненията, които Словото ни дава, за да
открехнем прозореца към духовното
познание относно Смъртта на Божия Син:
2. ИЗЛОЖЕНИЕНа първо време ще разгледаме 6 стиха от
две глави в Посланието към Евреите 9 и 10 гл.:
А) Без кръв няма прошка
Евр. 9:22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв
се очистя; и без проливането на кръв няма
прощение.

Словото ни открива в този стих, че има ли
грях, трябва да се пролее кръв. Това е схемата.
Дали от Бог или от Дявола, но това е пътя.
Усещате ли несигурността на Автора в първата
част на стиха, където казва ”почти мога да
кажа”. Защо ли използва тази дума? Защото
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схемата включва кръвта на животните, а това
не е решението на проблема на греха
Б) Кръвта на животните не
извършва очистване
Евр. 10:4 Защото не е възможно кръв от юнци и от
козли да отмахне грехове.

Кръвта на животните няма нужната цена,
която трябва да бъде платена. Те са страдали и
давали принудително живота си, за да послужи
тяхната кръв за осъзнаване от страна на
хората, че това животно умира, защото те са
сгрешили. Жертвата има за цел, да подтикне
хората да искат прошка за греховете си от Бога,
но хората дотолкова са свикнали със смъртта
на животни, че смъртта на жертвата вече не ги
вълнува. Затова проливането на тази жертвена
кръв, няма стойност и напразно се пролива. Но
до Исус тя е трябвало да се пролива, за да
насочва вниманието на хората, към
предстоящата достатъчна Жертва и достатъчна
Кръв.
В) Исус стана Доброволна Жертва
за нас
Евр. 9:26 …а на дело в края на вековете се яви веднъж да
отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.

Волево действие от страна на Божия Син, с
цел да Умилостиви Отец, да Откупи от Дявола,
да Оправдае Вината, да Извърши
Омиротворение между Творение и Творец, да
Заличи Греха, да Одързости Творението пред
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Любящия Отец. Даровете за които говорихме
вчера.
Исус живя 33 години на земята с цел да
принесе Себе Си в жертва.
Г) Исус стана Достатъчна Жертвата
за нас
Евр. 9:28 така и Христос, като биде принесен веднъж,
за да понесе греховете на мнозина,

Тук много вярващи имат проблем. Те не
приемат жертвата на Христос да е достатъчна .
Те искат да дадат своя принос към жертвата. Те
не знаят какво искат, защото ако спасението ни
зависеше дори малко от нас, ние ще го изгубим.
Не може в небето да влезнеш 99% чист. За да
бъдеш в Божието присъствие, ти и аз трябва да
сме съвършено чисти – 100%. Това означава ,
че всеки наш грях –от най-нищожния до найголемия; от най-ранния до най-последния, от
най-безобидния до най-съзнатия, бяха
заковани на кръста. Затова ние трябва да
бягаме от греха. Затова трябва да убиваме
стария човек и грешното естество в нас, за да
не товарим Христовия кръст с нови и постоянни
грехове. Повтарящия се грях в живота на
вярващия охлажда връзката му със Спасителя,
но не обезсмисля изработеното от Него
спасение за нас. Вместо да се борим за да
запазим нашата връзка с Исус на добро ниво,
ние трябва да мислим, за онези които нямат
изобщо връзка с Него и да работим за да могат
и те да опитат тази милост, защото жертвата на
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Христос е ДОСТАТЪЧНА за всички, които и се
доверят чрез вяра.
Да жертвата на Исус е достатъчна за да
покрие греховете на всички които повярват в
Него.
Д) Жертвата за греховете е само
една
Евр. 10:12 но Той, като принесе една жертва за греховете,
седна за винаги отдясно на Бога.

Жертва която няма да се повтори и няма
нужда да се повтаря. Но дали както много неща
във времето и с годините се забравят, няма и
жертвата да изгуби сила, значение и ефект?
За Бога нещата не стоят така както за нас.
Той е извън времето и пространството и ако
отворим Откровение, ще видим, че жертвата на
Исус остава да стои пред Всемогъщия дотогава
докато е нужда и действа.
Откр. 19:13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и
името Му беше Божието слово.

Да Божието Слово-Логоса ще бъде за
винаги пред Бога с опръскана с кръв дреха ,
дотогава докато е времето на милостта и
благодатта и отворените за спасение небесни
врати. Който повярва в тази единствена жертва,
той ще осмислил живот си за цяла вечност.
Който отхвърли тази единствена жертва, няма
да има втори или трети шанс, но ще погине във
Втората смърт, която е вечно страдание и
скръб.
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Е) Исусовата Жертва ни прави
Святи
Евр. 10:14 Защото с един принос Той е
усъвършенствувал за винаги ония, които се
освещават.

Един път, Една Вяра, Един Човек, Една
Жертва. Това са припевите в Посланието към
Евреите. Защо ли автора набляга толкова
старателно и иска тази истини да бъдат
разбрани? Защото това е истината на всички
времена. Истина обявена 500 години преди
Христос от Еремия 31 гл., като пророчество. Тя
е потвърдена от делото на Христос през 33г. Тя
е повторена и цитирана от Автора на Евреи 10
гл. 65 г.Сл Хр.за да може ние да я видим и
помним 2018 г. сл.Хр.
Апостол Павел набляга на тази уникалност
в Ефесяни 4 гл и ние всички знаем този стих :
Eфес. 4:4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте
призовани към една надежда на званието ви: 4:5 един
Господ, една вяра, едно кръщение 4:6 един Бог и
Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във
всички.

Защото ако тази жертва според някой е
недостатъчна, такъв човек трябва да знае, че
няма План Б. Който не харесва Християнството
и този спасителен план който то предлага, Бог
няма да каже: Е Добре! Щом искаш да се
спасиш чрез Мюсулманство или Хиндузъм,
моля – действай и имаш шанс. Има и други,
които предлагат духовен миш-маш от религии
или някоя нова и по-съвременно звучаща
религия . Бог казва НЕ, на всеки друг план за
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Спасение. Той няма друго предложение към
човечеството освен Исус и ако ти отхвърляш
Исус, тогава сам си затръшваш вратата към
Небесното Царство.
Това е истина, която всеки от нас трябва да
знае и да разпространява:
Ако искаш да бъдеш в Небето през
Вечността, тогава помни и научи и другите на
три неща:
1) Не можеш сам да влезнеш, трябва да
бъдеш въведен там. Сам можеш да
пробваш, но така ще си умреш с
пробите. С лични усилия, не само няма
да влезнеш, но и ще се отдалечиш много
от вратата.
2) Бог е Владетела на Небето и затова
само Той може да те пусне там! Добрата
новина е, че Той вече е направил това
възможно. Това което ти не можеш да
направиш сам, Бог го е направил за теб и
мен, в Исус Христос, Неговия
Единороден Син. Това стана преди 2000
години на дървения кървав кръст. Там
Той –Исус плати цената за нашия ВХОД
към небето с тялото си разкъсано и
повесено с гвоздеи на кръста. Когато
Исус извикаот кръста „Свърши се!”, Той
имаше точно това предвид , че се
свърши човешкото робство в греха и
властта на Сатана.
3) Когато човека –независимо колко грешен
е,- дойде при Исус и с вяра в силата на

8

Неговата жертва на кръста, поиска тази
кръв да умие и очисти и неговите
грехове, Исус в отговор на тази вяра,
отнема нашите грехове и ни прави
съвършено чисти и готови да бъдем в
Божието свято присъствие.
(Пес 127
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕАко ти знаеш за какво говорим в този
Разпети Петък, ако твоите грехове са били
умити в Христовата кръв, тогава радвай се и
благодари на Бога за жертвата на Христос и
за това че е отворил сърцето ти за да
познаеш истината и да станеш свободен
чрез нея.
Ако обаче, тези неща са ти още чужди и
странни, или разбираш, но още не си
сигурен, тогава това което трябва да
направиш е да застанеш под кръста Христов
и в тиха молитва, както разбойника на
другия кръст, да помолиш: Господи Исусе
Христе, моля те нека Твоята свята и чиста
кръв очисти моите грехове. Нека Ти да
станеш Спасител и на моята душа. Дай ми
Твоята святост и чистота. Аз искам Ти да
вледееш в моя живот и да бъда с Теб
завинаги във Вечността. Предавам ти
живота си и душата си. Води ме в пътя към
небето. Амин.

