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Божията върховна жертва за теб
Кръстът е бил измислен приблизително 600 години преди Христос от
финикийците. След това е бил приет от египтяните, а по-късно и от римляните, които
го видоизменили и използвали за екзекуция на избягали роби и на най-лошите
престъпници.
Разпятието e най-болезненият и унизителен инструмент за екзекуция,
практикуван някога от човечеството. Обикновено смъртта на кръста продължавала от
три до седем дни. Гангрена се появявала по ръцете и краката, където били забити
ръждясалите пирони. Болката била мъчителна, сякаш всяка част от тялото се разкъсва
на части. Накрая смъртта идвала от физическа болка. Дишането е невъзможно, ако
тялото не е в изправено положение. Болката ставала непоносима. В срама от голотата,
хората били изложени на нощем на студа, а през деня на страшната жега.
Но кое е това, което прави Христовата смърт върховна жертва над всяка друга
смърт?
1.
Какво викат главните първосвещеници и войниците, когато Пилат
представя Христос пред тях? Йоан 19:5-7

Забележка: Пилат, който представляваше Рим, не намира вина в Исус, така че
евреите трябва да посочат причина, поради която искат Исус да бъде разпнат. Те
заявяват, че имат закон, според който Христос е осъден на смърт. Споменатият от
тях закон е законът против богохулството.
2.
Какви методи за умъртвяване са предвидени в закона, на който се
позовават евреите? Левит 24:16

Забележка: Отново в Йоан 10:30-33 виждаме евреите да вземат камъни, за да
убият Исус, когато Той казва: „Аз и Отец сме Едно“. Това доказва, че те са били
наясно, че убиването с камъни е методът за екзекуция за богохулство.
3.
Защо тогава евреите искат Исус да бъде разпнат, което за тях е равносилно
на висене на дърво? (Виж Деяния 5:30; 10:39; 13:29) Второзаконие 21:22,23

Забележка: Когато евреите викат „разпни Го“, те изискват Христос не
просто да бъде умъртвен, а Божието проклятие да падне върху Него. Еврейският
светоглед не позволява да се поднася молитва за опрощение за греховете, извършени
от човек, провесен на дърво, защото такъв човек е завинаги отделен от Бога. Той е

проклет. Евреин, който види човек, увиснал между небето и земята, би заключил, че
той е отритнат и от двете и не е достоен за никое от тях. Това искат евреите за
Христос.
4.

Как ни е изкупил Исус? Галатяни 3:13

Забележка: Бог е направил Христос проклятие заради нас. Христос е почувства
вината на целия свят, докато е висял на това дърво.
5.
Дали Исус е знаел, че трябва да стане проклятие заради нас, за да ни спаси?
Матей 26:36-46

Забележка: Бог не би могъл да премахне проклятието от Христос, защото Той
ни обича и това е бил единственият начин да ни спаси. „Онзи, Който не пожали Своя
Син, но Го предаде за всички ни“. Това ни показва колко много ни обича и Отец.
6.
Кой е възкресил Исус от мъртвите?
Деяния 5:30; 1 Коринтяни 6:14; Галатяни 1:1

Бележка: Исус е бил напълно зависим от Своя Отец, докато е живял на този
свят, и не по-малко зависим от Него за Своето възкресение.
7.
За какво забележително събитие е белег предсмъртното възклицание на
Исус? Марк 15:33-37

Бележка: Планът предвижда Исус да умре за човешката раса и тогава Отец
да Го възкреси. Но Исус извиква към Своя Отец, че се чувства изоставен. Къде е
грешката в този план? Точно тук е смисълът на цялата жертва... Христос чувства,
че оскърблението от греховете на целия свят е твърде голямо за Отец, за да приеме
Той жертвата. Синът вече не чувства присъствието на Своя Отец. Надеждата за
възкресение изчезва в това усещане за изоставеност. Исус не може да спаси
едновременно и света, и Себе Си. Той трябва да избере между света и Себе Си… И
ВСЕ ПАК ИЗДЪРЖА ДО КРАЙ!
Знаете ли какво казва Той с това? Че ни обича повече, отколкото обича Себе
Си! Че е пожелал да умре за вечността, без надежда за възкресение, за да да можем
да живеем ние. Че е приел да бъде отделен навеки от Своя Отец, с Когото е бил
свързан в другарство от вечността. Че е бил готов да се пожертва, без никога повече
да види отново лицето на Своя Отец, за да можем ние да бъдем спасени. Ето толкова
много ни е обикнал Той. Това е дълбочината на Неговата върховна жертва за нас.

В Псалм 22 четем удивителния доклад за разпятието и думите, които Исус
изрича преди да умре. Този доклад ни дава поглед към дълбоката емоционална болка,
която Неговото сърце е преживяло на кръста.
8.

Как Исус описва Себе Си в стих 6?

9.

Какво е направил Исус, за да покаже любовта на Бога? 1 Йоаново 3:16

Бележка: Исус предава живота Си и е готов да бъде заличен от съществуване,
така че ние да можем да живеем на Негово място. Толкова голяма е на кръста
Божията любов към нас, грешниците! Чрез тази върховна жертва Исус заявява на
нас, грешниците, че обича нас повече, отколкото Себе Си.
10.
Как трябва да ни въздейства тази велика жертва? 1 Йоаново 4:19;
2 Коринтяни 5:14, 15

Заключение: Когато видим любовта, която Христос проявява, като избира
нас пред Себе Си, това събужда любовта в нас. Това е правилната мотивация да
приемем Христос. И защото Той ни е показал колко много ни обича, ние можем да
започнем постепенно да му доверяваме своите сърца и животи.

