Серия:Великден
Тема:

Битка между истината и
лъжата

Текст Матей 27:57-28:15

Дата:08/04/2018г.

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА
БАПТИСТКА ЦЪРКВА
гр.Варна;
Бул.”Сливница 98/100

2

1. УВОДГледах интервю по БХТВ и питаха
различни хора какво празнуваме. Оказа
се че много от младите хора не знаят
изобщо какво е се празнува на
Великден.
(СЛ 2)
Днес е Велик Ден. Аз се гордея с
Българското название за деня на
Възкресението на нашия Спасител- Велик
Ден. Английскоговорящия Запад нарича този
ден не по това което празнува Християнския
свят, а по името на Еостре(СЛ 3)
саксонска богиня-майка. Богиня на
плодовитостта. От там са и шоколадовите
зайци и боядисаните яйца. За яйцата има и
Християнски версий-митове, поради които
Християните боядисват яйца по това време.
От този, че хората когато замеряли Исус с
яйца, те ставали червени, и че кокошка
снесла червено яйце до гроба на Исус, до
малко по интересната версия, че Мария
Магдалина имала възможност да посети
император Теберий, който искал да чуе за
Исус. Мария влязла при императора и
понеже била бедна носела подарък кошница
яйца. Тя разказала на императора за
възкресението на Исус, на което тя била
пръв свидетел. Тиберий слушал и накрая
взел едно яйце от кошницата на Мария и
казал: Ако това яйце от бяло стане червено,
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тогава и аз ще повярвам в твоята история за
възкресението … и яйцето почевеняло.
В тези дни има сериозна опасност ние да
отделяме повече време на делата свързани
с езическите традиции, отколкото на
истините свързани с Възкресението. Как и
защо ли? Ако ви попитам колко от вас в тези
дни на Страстната седмица отделихте време
за да боядисате яйцата и да купите
козунаците, вярвам, че всички с малки
изключения ще вдигнете ръце. Ако след
това ви попитам, колко от вас отделихте
време за да отидете на богослужение през
Велика Сряда, Велики Четвъртък и Разпети
Петък, няма да са толкова много ръцете.
Затова пък днес на Великия Ден
повечето сме тук за да празнуваме. Това е
вече сигнал, че не почитаме езическата
богиня, а възкръсналия Христос.
Наистина много е важно, в тези дни щом
носим прозвището Християни, да сме наясно
кои сме и какво празнуваме!
Искам тази сутрин, да помислим върху
някои детайли около онази Възкресенска
сутрин. Събитието се развива около един
нов, неупотребяван до скоро, добре
оформен за онова време гроб. Как си го
представяш?
(СЛ 5 )
Изкопан в скалата. Достатъчно голям, за
да могат да влязат един или двама души.
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Предполагам в дъното на тази мини-пещера
е имало нещо като каменен нар(легло) на
който да бъде поставено тялото на
мъртвеца. Мъртвеца е повит с ленено парче
плат, което се напоява с аромати, за да
убива миризмата на разлагащата се плът.
Както някой е казал, Исус често
получаваше от хората, но Той винаги
връщаше полученото обратно с лихва. Той
взе и гроба на Йосиф ариматейски само за
три дни и след това му го върна. Но онзи
гроб става един от символите на светасимвол на Възкресението на мъртвите. Ние
сме чували за възкресяване на мъртви, но
това възкресение е уникално и с бъдеще.
(СЛ 6- кликни видео)
Уникално е защото възкръсналия Исус
беше в ново тяло- човешко от една страна,
но от друга безсмърно(неумиращо,
неразлагащо се), свободно от болести и
страдания, независещо от природните и
Вселенските закони, вечно съществуващо,
способно на промени и трансформации
тяло. Уникално и с бъдеще! С бъдеще,
защото Христовото възкресенско тяло, няма
да е единствено в небето. Ние ще наследим
такива тела по подобие на Христовото в
„Денят на Пришествието на Христа”, в „Деня
на Възкресението на Мъртвите в Христа”.
(СЛ 7)
1 Сол. 4:14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна,
така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със
Него. 4:15 Защото това ви казваме чрез Господното
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слово, че ние, които останем живи до Господното
пришествие, няма да предварим починалите. 4:16
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в
Христа ще въскръснат по-напред; 4:17 после ние,
които сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във
въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Не е ли великолепно това очакване, тази
надежда не е ли грандиозна?
2. ИЗЛОЖЕНИЕДнес ще помислим върху тези събития и
действащите герои. Кои са някои от
героите?Искам да мислим за всички, но времето
ни е кратко.
Първи на мястото са дошли Ангел или
Ангели! Един или хиляда, няма значение,
защото работата която е трябвало да се свърши
е можел и един да я свърши. Трябвало е да се
премахнат няколко препятствия:
(СЛ 8)
А) Стражите на Страха
Ангелите са били нужни, за да
прогонят Римските стражи. Ние знаем, че
по настояване на свещениците, Пилат е
поставил Римски стражи(сигурна охрана) пред
гроба за три дни. Интересно е когато четем тези
стихове:
(СЛ 9)
Maт. 27:62 И на следващия ден, който бе денят след
приготовлението за празника, главните свещеници и
фарисеите се събраха при Пилата и казаха: 27:63
Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе
рече: След три дни ще възкръсна. 27:64 Заповядай,
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прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би
учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на
народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама
ще бъде по-лоша от първата. 27:65 Пилат им рече:
Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. 27:66 Те,
прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с
помощта на стражата.

Можем ли да оневиним тези богослови, че
не са разбрали какво правят? Понякога
неверниците в света знаят Библията по-добре
от посветените. Познаването на Библията, не
означава непременно признаване на истината.
И така ние имахме там пред гроба едно
сериозно препятствие, което нямаше да бъде
преодоляно без силови мерки. Тези стражи,
нямаше да позволят да се счупи печата, а още
по-малко да се отмества камъка. Това не бяха
социални работници,а войници,
(СЛ 10)
които отговаряха с живота си, гроба да не
бъде отварян. Те бяха там за да вдъхнат страх
и респект у всеки който би дръзнал да счупи
печата и да отваря камъка. Но не и когато
отварящите са ангели небесни. Тогава
Римските смели и страшни войници, вижте
какво правят:
Maт. 28:2 А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа
слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на
него. 28:3 Изгледът му беше като блескавица, и
облеклото му бяло като сняг. 28:4 И в страха си от него
стражарите трепереха, и станаха като мъртви.

Тези които трябваше да предизвикват страх,
станаха като мъртви от страх. Страха
предизвиква хората към различни реакции.
Страха от Бога е начало на мъдростта, а страха
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от Сатана кара хората да лъжат. Така стана и
със стражите и които отидоха за да кажат на
свещениците . Последните също се уплашиха и
им казаха да излъжат, че учениците са
откраднали тялото.
-Сатана винаги поставя своите стражи там
където мисли, че може да попречи на силите на
възкресението. Той ще иска да постави
стражите си там където Истината присъства, за
да и пречи. И ако Исус е възкръснал в твоето
сърце, Сатана ще иска да постави стражите на
страха там. Страх от болест, страх от
слабост, страх от неуспех, страх от хора,
страх от отношения, страх от себе си.
Страховете имат за цел да оставят истината в
тъмнината на гроба. Какво каза ангела на
жените:
(СЛ 11)
Maт 28:5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не
се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

Той ги призова да прогонят всеки страх. Да
отворят напълно очите си за истината и живота.
Словото ни казва:
(СЛ 12)
1Йоан 4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов
изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание,
и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

Ще позволиш ли на Сатана тази волност,
да слага стражите на страха в теб?Да държи
душата ти в тъмнина?
Свещениците и Фарисеите наистина бяха
доста неразумни. Те сложиха стражи на гроба
за да уплашат вече уплашените ученици, но не
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се досетиха, че Възкресението не може да бъде
спряно със страх от Римски войници.
Възкресението на Исус носи победа над
тези страхове. Довери се на Възкресението на
Исус и всеки страж на страха в теб, ще бъде без
сили и без авторитет пред силата на
Възкръсналия Христос. Печатите на Сатана ще
бъдат разчупвани у всеки който допусне
Възкресението в себе си. А самия страх, ще
трепери от страх и ще бяга от нас.Чуйте какво
казва Ап Павел в Посланието си до Римляните:
(СЛ 13)
Рим. 8:33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който
ги оправдава? 8:34 Кой е оня, който ще ги осъжда?
Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен
от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който
ходатайствува за нас? 8:35 Кой ще ни отлъчи от
Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или
глад, голота, беда, или нож? 8:36 (защото, както е
писано. "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме
като овци за клане"). 8:37 Не; във всичко това
ставаме повече от победители чрез Този, Който ни
е възлюбил.

Апостол Павел казва, че ако има някой да
обвинява и от когото да се страхуваме, е Бог, но
поради това че сме в Исус Христос, Той не ни
обвинява, затова няма от какво или кого да се
страхуваме!
Пр. Страха води до неверие.
Един студент по право, трябвало да
приготви лекция по убедителност на фактите.
Той твърдял, че фактите не са достатъчно
убеждение в мисленето на хората, т.е. на тях им

9

е трудно да повярват дори и фактите да са пред
тях. Той започнал лекцията си със закона на
махалото.
(СЛ 14)
Закона на махалото твърди, че един
предмет оставен да пада свободно по зададена
траектория описва винаги дъга при която то
никога не достига първоначаното си положение,
понеже върху него въздействат сили на
съпротивление и гравитация. Студента закачил
на дъската едно топче закрепено на конец и го
пуснал да се люшка, като при всяко връщане на
топчето в първоначално състояние, той
отбелязвал с тебешира точката на спиране и
така се видяло, че топчето настина всеки път
прави по-малка дъга, докато спре. Студента
тогава попитал: И така вярвате ли, че закона на
махалото е верен. Всички вдигнали ръка,
заедно с преподавателя. Преподавателя
мислел че с този опит студента завършва
проекта си, затова тръгнал към дъската. Тогава
студента продължил:
Сега ще проведем-казал студента – опита
при други условия. Той извикал помощници и
със стълба те закачили на кука на тавана и на
стоманена проволка, една
(СЛ 15)
32 кг. гира. Студента избутал гирата до
стената и помолил преподавателя да сложи
главата си да опре до стената и поставяйки
гирата до носа на преподавателя студента я
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пуснал да се люлее на проволката. Гирата се
залюляла и тръгнала в обратна посока.
(СЛ 16)
Преподавателя отскочил от стената с
неподозирана бързина. Тогава студента
попитал:
Искам да ми кажете сега преподавателя вярва
ли във закона на махалото? Всички
отговорили: Не!
Прогонвай чрез силата на Христовото
възкресение в себе си, страха от своя живот.
Декларирай всеки ден, че Възкръсналия
Христос е твоя Спасител. Затова и никой и
нищо няма да може да те осъди, да те
наклевети, да те отлъчи, притесни, гони, да те
държи гладен, гол, в беда, или да застрашава
живота ти. Декларирай всеки ден в живота си:
(СЛ 17)
Исус Христос възкръсна и победи
страха! Аз също съм повече от победител над
страха чрез Христос. Страха е един от найголемите врагове на истината. И най-силния
може да стане жертва на страхове!
Пр.Никита Хрусчов- един от съветските
лидери. Когато бил на власт, той започнал да
говори против методите на управление на
Йосиф Сталин. Когато веднъж така говорил в
едно голямо събрание, някой от тълпата
попитал: А вие бяхте негов помощник, защо не
го спряхте?
Кой каза това? –изревал Хрусчов.
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Никой не смеел да мръдне, за да не бъде
нарочен. След кратко чакане, вече спокойно
Хрусчов отговорил: Сега вече знаете защо не
го спрях!
Страха от Сатана, от хората , препятства
на истината!
(СЛ 18)
Б) Камъка на Съмненията
Ангела беше нужен за да отвали камъкатежък и голям затварящ входа на гроба.
Затварящ възможността очите да видят
истината и да повярват.
(СЛ 19)
Maт 28:2 А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа
слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на
него. 28:3 Изгледът му беше като блескавица, и
облеклото му бяло като сняг.

Защо трябваше камъка да бъде
преместен от входа? Някой ще каже: Що за
въпрос? Естествено за да може Исус да излезе!
Аз не съм привърженик на това
твърдение, че ангелите бяха дошли за да
освободят Исус от гроба! Исус по-късно показа,
че врати, прегради и други препятствия за
хората, за Него вече не представляваха никакво
препятствие. Казвал съм това и друг път:
Камъка трябваше да бъде отвален, за да могат
свидетелите да видят с очите си, истината за
Христовото Възкресение! Истината за Живота!
Може ли да стоим пред отворения гроб и
да не виждаме какво е станало там? Може ли
да вярвам, че Исус е възкръснал, но да живея
така сякаш Той е все още в гроба? Да може,
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когато камъка на съмнението във Великата
Божия любов стои все още пред очите ми!
Може често нашата молитва да е:
Господи, вярвам помогни, на моето
неверие!
Ние смело съдим Тома и го наричаме
„неверни”, но неверието тегне в моето сърце. Аз
постоянно се питам: Бог наистина ли иска това
от мен? Бог наистина ли допуска онова до мен?
Защо Бог върши тези неща в моя живот?Едно
от най-честите съмнения които спохождат
сърцата ни е съмнението че Бог ни обича и ни
дарява Вечен живот в Христос! Дали Бог ме
обича? Това е мекия вариант на „Бог вече не ме
обича!”
Пр. Една жена била на фризьор. Докато
фризьорката и правела косата, те разговаряли
по най-различни теми. В един момент
достигнали до темата за Бога. Жената била
вярваща, но фризьорката не вярвала. Когато
жената споменала за вярата си в Бога,
фризьорката остро реагирала:
Аз не вярвам в Бог, защото още като
излезеш на улицата можеш да разбереш, че
Бог не съществува!
Но защо ? –учудила се вярващата
клиентка.
Ако Бог съществуваше, щеше ли да има
толкова просяци, болни и сираци?
Клиентката не искала да спори и
замълчала. Косата и била направена и тя
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платила и излязла навън. Навън обаче, след
няколко метра, се натъкнала на една жена със
мръсна и сплъстена коса. Тя хванала жената за
ръка и се върнала във Фризьорския салон:
Фризьорите не съществуват – извикала
тя от вратата.
Фризьорката се усмихнала и казала:
Съществуват, защото аз току що ти
направих косата!
Не, не съществуват, защото по улиците
могат да се видят такива жени като тази!
А-казала фризьорката – това не е мой
проблем. Такива жени не идват при мен, за да
им оправя косите!
Клиентката тогава казала:
Точно така! Бог съществува, но
проблема, е че онези които се нуждаят от
Него, не отиват при Него, защото се
съмняват!
Съмненията ни са токсични. Те ни държат
настрани от Бог и не допускат Той да упражни
любовта си над нас!
Исус имаше доста работа, докато
освободи умовете на учениците си от
съмненията. Ангелите направиха първите
стъпки в този труд.Камъните на съмнението, на
неверието! Кой ще ги отмахне от нашия
житейски път? Ще им разрешим ли да обърнат
колата на живота ти! Очисти ги от пътя си! Те
няма да ни позволят да пътуваме спокойно своя
житейски път. Как да ги очистя?
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1Кoр 12:8 Защото на един се дава чрез Духа да говори с
мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
12:9 на друг вяра чрез същия Дух,

Там където няма вяра, идват съмненията.
Когато в живота ни липсват дела на вяра, от там
започват делата на съмнението!
Ангелите дойдоха за да проправят пътя на
истината за живота. Исус възтържествува над
смъртта, страха и съмненията с нов живот,
който ни подари на нас чрез вяра.
Във Възкресната история ни се разказват
две истории. Едната е историята на истината за
живота. Другата е историята на лъжа за
кражбата.Лъжата която свещениците и
фарисеите разпространиха с цел да не
допуснат светлината до сърцата на хората.
Възкресната утрин отвори вратата за тези две
истории.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ(СЛ 20)
Христос Възкресе!
Ако имаш страх помни! Ти имаш Святия
Дух, който е и Утешител за всяко уплашено
сърце! Декларирай победа над страховете!
Христос Възкресе!
Ако съмнения те терзаят! Повярвай че
камъка е отвален и гроба е празен. Довери
се на Живия Спасител с прободените ръце!
Той няма да те изпусне! Ако си уморен ще те
носи, но няма да те изостави. Не се
съмнявай в истината на живота! Поискай и
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ще получиш от Святия Дух дързост и вяра
да бъдеш Свидетел на тази истина в света!
Христос Възкресе!
(СЛ 21)
Приятелю, ти коя част на възкресение
ще приемеш? В какво ще вярваш: истината
за живота или лъжата за кражбата?
Ако вярваш в истината, кажи с мен:
Христос Възкресе! И потвърди:
Наистина Възкресе!
Ако вярваш на лъжата, тогава:
Ела при нас. Поискай Библия и
започвайки от Новия Завет чети тази Библия
с една молитва: Господи Исусе Христе, ако
Ти съществуваш, моля Те открий ми се чрез
Твоята Книга и ми помогни да разбера къде е
ИСТИНАТА!
И понеже Той е жив, Той няма да мълчи,
но ще ти се открие! Амин

