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1. УВОДНамираме се в т.н. Томина Неделя.
Йоан ни разказва в детайли тази негова
история. Ние сме говорил доста за
Тома и неговото отношение към
Христовото Възкресение. Ние добре
знаем, че въпреки, че сме склонни да го
осъждаме , ние не сме далеко от
неговото колебливо сърце. По същия
начин, както и Тома, ние сме склонни да
поставим под въпрос, делата на
Спасителя в живота си и трудно се
доверяваме, особено ако някой вярващ
се опитва да ни каже, да се доверим на
Христа.
Тази сутрин обаче, аз искам да отделим
време, за да помислим за една друга група
от неверници. Те също чуха вестта за
възкръсналия Христос. Те също нямаха
причина да се съмняват във станалото в
първия ден на онази седмица след Пасхата.
Какво ли стана с тях?
2. ИЗЛОЖЕНИЕИсторията ни е разказана най-подробно от
Матей. Той отделя внимание на тази група от
хора. Това бяха Еврейските свещеници. Ако си
спомняте, те стояха зад бунта на народа против
Назарянина. Те подбудиха хората да искат
смърт за пребития от Римските войници Исус.
Те подбудиха Пилат да запечата гроба и да
сложи войниците, които да пазят до третия ден,
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именно, защото те си спомниха, че Исус беше
казал, че ще възкръсне в третия ден. Какво се
случи тогава?
(СЛ 2)
А) ПроблемътMaт 28:11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха
в града и известиха на главните свещеници всичко
що бе станало.

Проблемът се появи за тези духовници,
именно на третия ден. Те не искаха Исус да
бъде признат и хората да вярват в Него като в
Месия. Те говореха, проповядваха, изследваха
Писанията и чакаха да дойде Мисията, и сега
когато един равин декларираше смело, че е
Месията, те решиха да се противят и вместо да
проверят и се уверят, че той е или не е Месията
и съответно да се произнесат отговорно и
авторитетно за Него, те решиха на всяка цена и
без страх от Бога дори, да се обявят за врагове
на Исус.
Аз не мога да повярвам, че сутринта те са
видели стражите да влизат уплашени и
тревожни в дома на Първосвещеника и там да
разговарят със него и с други свещеници, и да
им разказват за видяното рано сутринта в
неделя. Аз си представям как те един през друг
са разказвали: И … и призори изведнъж от
някъде се появиха тези мъже с бляскави дрехи
и без усилия само с движение на ръката си
единия от тях премести огромния и тежък
камък. Печата се разхвърча на парчета, а ние
се вцепенихме!
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А вие видяхте ли някой да излезне от
гроба?- пита първосвещеника.
Не никой не излезна от гроба, но мислим,
че вътре нямаше никой!- отговарят обърканите
стражи.
Излезте и почакайте навън- казва
първосвещеника и започват да умуват с
останалите:
Какво стана сега? …
И забележете, че те вместо да търсят как
да оправят обърканото с Бога и спрямо Бога, те
започват да умуват, каква достоверна лъжа да
измислят, само за да не се злепоставят те.
Как би постъпил ти на тяхно място? Каквото
и да правят, ПРАЗНИЯ ГРОБ винаги е проблем!
Знаете ли? Този празен гроб е проблем и до
днес за някои хора.
(СЛ 3)
Ако отидем в Китай, можем да посетим
гроба на Буда и всички там знаят, че гробницата
е построена на мястото където тялото на Буда е
било кремирано от древните хора на Малла.
(СЛ 4)
Ако отидете в Медина в Средния Изток, там
ще можете да посетите „Масджид ал Набауи“
(Джамията на Пророка)
Това е мястото където е погребан Мохамед.
Под купола на джамията има още три гроба.
Два на неговите приятели и първи халифи и те
са вече заети. Третия гроб знаете ли за кого е?
Той е още празен! Той е за Исус, който според
Мюсулманите ще се върне в Съдния ден, за да
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спаси хората. Засега и този гроб приготвен за
Исус е празен! Да ,станаха два празни гроба
свързани с един жив Исус.
(СЛ 5)
Ако отидете в Москва под стъкления
похлупак на саркофага можете да видите
тялото на мъртвия Ленин- пророка на
Комунизма.
Но в Ерусалим има гроб на Исус. Той е
интересен! Там ходят хиляди милиони хора за
да отдадат почит. Не на гроба, защото той е
празен, а на Онзи, Който лежа там само за три
непълни дни и две нощи. Защо гробовете на
другите религиозни водачи са пълни и заети, а
на Исус е празен? Защото там в битката със
смъртта, Исус победи, за да стане единствения
път към небето, единствената възможност за
спасение на човешката душа.
Празния гроб беше ужаса на Свещениците
на Ерусалим. Защо? Защото те не искаха да
приемат, че Исус е Месията. Те ако бяха
пожелали, да Го видят, щяха да имат тази
възможност, но те бягаха от Възкръсналия и не
искаха да приемат ИСТИНАТА. И за да могат да
се противят на тази истина, те измислиха
възможно най-елементарната лъжа.
Ако днес между нас има хора които са под
влиянието на Комунистическия Атеизм, и не
искат да повярват, в истината за
Възкресението, тогава ще ги успокоя: Исус е
жив, но ако вие сте решили да бъдете врагове
на Възкресението, Той едва ли ще тръгне да ви
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доказва, че е жив. Ако обаче имате дори малко
желание да разберете истината и си казвате:
Ако бях там и тогава, щях да погледна, да
попитам, да потърся. Ако вие сте такъв човек,
искам да ви насърча, че Исус е жив и Той от
сърце желае да се изяви, на всеки който Го
зачита и търси от сърце. Чуйте какво казва
ангела на жените дошли рано на гроба:
(СЛ 6)
Maт 28:5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се
бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

Потърси Исус и няма да мине много време,
преди Той да се прояви и ти да се убедиш, че е
жив. Аз лично не зная нещо по-ценно от тази
увереност в човешкия живот. Увереност, че
Исус е реален, жив, познаващ ме и действащ в
моя живот. Исус е жив и Той се интересува от
мен лично- всеки ден. Гроба е празен. Това е
велика истина.
Ако обаче, ти не си убеден в истината за
възкресението и не питаш, и не търсиш, и не се
интересуваш, тогава ти си
(СЛ 7)
като костенурка тръгнала да пресича
оживена магистрала. Вървиш и се интересуваш
само какво може да се намери за ядене.
Вървиш, и няма значение до къде ще стигнеш,
важно е и днес да преживееш. Радваш се на
нищожните и дребни успехи на живота и крачиш
смело с едничката надежда следващия камион,
който ще мине през черупката ти, да не е много
голям и тежък.
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Празния гроб на Исус, няма никакво
значение за теб и не те интересува. Тези неща,
са далечни, скучни и не се отнасят до теб.
Нещата така ти изглеждат и ти вярваш, че са
такива.
Истината за празния гроб е друга! Исус
остави празен гроб на тази земя, като
доказателство, че Той е жив и живее заради
нас. За да бъде наш застъпник пред Отец , на
небесата. И ако ти и аз вярваме в истината за
Него и се застъпваме пред невярващия свят за
тези истина, тогава и Той се застъпва пред
Отца за нас, за да ни осигури дом в небето за
цяла вечност.
(СЛ 8)
Какво е празния гроб за теб: Проблем или
Привилегия?
(СЛ 9)
Б) ПЛАНАMaт 28:12 И те, като се събраха със старейшините и се
съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:
28:13 Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта
и Го откраднаха, когато ние спяхме.

Свещениците излязоха от ситуацията с
пъклен план. Те не само искаха да запазят
своята репутация пред човеците, но искаха и да
заблудят всички, които биха чули вестта за
Възкръсналия Исус. Те искаха войниците да
разпространят лъжа, която да е достатъчно
голяма, за да покрие всеки евентуален интерес
у хората, към вяра в Исус. Лъжата имаше за цел
да продължи смъртта на Исус, т.е. да представи
Смъртта за победител, а учениците на Исус, не
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като герои на еврейската драма, наречена
„Неразпознатия Месия”, а като ненаказани
измамници.
Тези мъже, които свещениците набедиха в
кражбата на мъртво тяло, бяха толкова
уплашени, че самите те не смееха да излязат
навън по улиците на Ерусалим. Най-смелия от
тях, се отрече три пъти от Исус онази вечер.
Друг избяга гол, като остави дрехата си в
ръцете на войниците дошли да арестуват
Исуса.
До някъде можем да оправдаем лъжата за
войниците. Ние можем да си представим, че те
и доста убедително те са пласирали тази лъжа,
след като от нея е зависел и живота им. Нека не
забравяме, че неизпълнението на дълг, за
римския войник, може лесно да означава смърт.
Те явно са били убедителни, защото ние четем
в стих 15 следното:
(СЛ 10)
Maт 28:15 … И това което те казаха се разнесе между
юдеите, и продължава даже и до днес.

Това „до днес” , можем да го прочетем
буквално. И до днес има хора, които са много
по-склонни да вярват тази или подобни лъжи,
отколкото да направят опит и да проверят
лично, дали гроба е празен. Не, не като отидат
до Божи гроб в Ерусалим, а като се обърнат към
Исус и Го помолят, Той да им открие истината.
(СЛ 11)
Така както Той направи с Тома, който се
усъмни, но падна при нозете на Исус, когато
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Той му показа раните си. Така както Исус се
появи на Мария Магдалина и тя през сълзи
извика „Учителю?” .
(СЛ 12)
Така както Той се яви на Йоан, Петър и
други ученици, когато ловяха риба. Те не
можаха да уловят нищо. Исус от брега им
извика, да хвърлят мрежата от дясно на
лодката и рибата напълни мрежата. Тогава
Йоан каза на Петър: Господ е!
Всеки от нас в един момент на живота си е
повярвал или на лъжата или на истината. Тези
които вярваме на истината, сме убедени, че
Исус е жив, не толкова понеже сме чели разказа
на очевидци, а понеже ние самите сме
очевидци на делата на Исус в нашия живот.
На какво се гради твоята вяра в Истината
за Възкръсналия и Жив Христос?
(СЛ 13)
1- На Библейския разказ?
Илю. Вече две години в нашата църква
идва и проповядва един мой колега от
Библейския институт където учих преди много
години. Брайън Уайтуик. За него съм ви казвал,
че един ден по време на проповедническата
практика, той проповядва за разказа на
Евангелистите за Христовото възкресение. Той
застана на Амвона с униформа, но постепенно я
съблече и остана по пижама и така изкара
проповедта си- по пижама. Накрая той завърши
с думите:
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Сега когато излезете от това място и
разкажете на други, които не са били в тази
зала с вас, че пастир Брайън е проповядвал
днес по пижама, те как ли ще реагират?
Вероятно много от тях ще кажат: Това не може
да е вярно! Какво ще им кажете? Но, аз бях там
и го видях с очите си! Дали тогава ще ви
повярват? Вероятно !
Затова и Аз избирам да вярвам, на онези
очевидци-Евангелистите! Избора е личен, но не
е и единствената опция. Кои са другите
доказателства?
2- На това, че си Го видял с духовните
си очи?
Често когато слушам свидетелствата на
хора, които твърдят, че са повярвали в Исус,
чувам следните свидетелства: вярвам в Исус,
защото Той ми отговаря на всяка молитва.
Молих се за …(тук се изрежда списък от
молитвени нужди) и Той на всичко отговори.
Затова вярвам в Него.
Други са били тежко болни и Исус е бил
последната им надежда. Когато са се обърнали
към Него, Той ги е изцелил и им е продължил
живота.
И за първите и за вторите това е един вид
духовно проглеждане , за да видят истината. За
тях Исус им е показал ръцете и нозете си и те
са имали онзи „аха” момент на прозрение!
Такива моменти има в живота на много хора.
Някои са повярвали и следват Исус, като се
утвърждават във вяра и в познаване на
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възкръсналия, но има и такива които казват
„аха” и продължават да живеят по старому.
Откровението за тях е недостатъчно,
неефективно, за да промени живота им и ги
виждаме, че твърдят че са познали Христос,
като жив, но не дават плодовете на
откровението си-живот за Бога. Той е жив, но те
не са оживели за Него.
Но това ли са всички възможни
доказателства? Не!
3- На това, че прободените Му ръце са те
докоснали?
Има и друго откровение! Когато човека се е
доверил , че Исус е жив, но е искал този Жив
Исус да се докосне до сърцето им, за да
повярват със сърцата си, че Той е жив. Те може
да не са търсили физическо изцеление, но едно
много по-важно изцеление. Духовното! То се
състои в отнемане на тежестта, болката и
вината от извършените грехове. Греховете ни, с
които и ние сме забили гвоздеи в ръцете и
нозете и копие в сърцето на Исус. Това е тежка
вина и за тази болка няма медицинско решение.
Единствения лек е покаянието. Да, със
съкрушено сърце, да застанем в молитва и да
искаме прошка от Бога. Много хора не
получават такава прошка, защото отиват не да
искат прошка за грехове, а признание за
добрини! Ние сме преди всичко грешни и
незаслужаващи прошка, но заради правдата и
жертвата на Исус.
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И когато получиш прошката и вината ти е
отнета, тогава ти разбираш, че си докоснат от
прободената заради твоите грехове ръка на
живия Христос. Този момент е велик и
уникален. Тогава пееш със сърце:
(СЛ 14)
204. "Изкупен" - о, истина чудна!
Спасен чрез кръвта на Христа,
Чрез милостта Божия безкрайна
Съм Негово чадо всегда.
Спасен, спасен!
Спасен чрез кръвта на Христа
Спасен, спасен!
На Бога съм чадо всегда!
2. Спасен и щастлив съм в Исуса,
Сърцето ми пее хвала,
Присътствието чудно на Спаса
Във себе си чувствам сега.
Спасен, спасен!
Спасен чрез кръвта на Христа
Спасен, спасен!
На Бога съм чадо всегда!

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕТомина неделя е! Ти от коя страна на
Живота стоиш? От страната на Истината или
от страната на Лъжата? За теб гроба на Исус
празен ли е или ти още търсиш костите на
мъртъв Исус?
Словото ни казва нещо още по-важно:
Ако днес ти вярваш във Възкръсналия
Исус, ще дойде ден в който и твоят личен
гроб ще остане празен, по примера на
Христовия:
(СЛ 15 и 16)
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1Сол. 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
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.

Неверието може да е много опасно. Не
толкова когато не вярваш в истината, както
Тома, а когато отхвърляш истината, за да
вярваш в лъжата, както свещениците! Не
бъди невярващ, а вярващ в Истината!
(СЛ 17)
Исус казва: Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и
истината, и животът; никой не дохожда при Отца,
освен чрез Мене.

Бягай от лъжата, тя е опасна, защото
може да те лиши от Вечен Живот!

