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Изповядвайки вярата на Апостола, че Исус е слязъл в ада, ти
изповядваш 1 Петрово 3:18-19
В тази картина, художника Тома дю Боа илюстрира Божията добра вест за теб: след като Исус умря на
кръста, той беше " оживял по дух,; с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмницата
" (1 Петрово 3:18-19). Исус не слиза в тъмницата (ада), за да страда. На кръста той преминава през
необходимото, за да изкупи твоят грях и изрича: " Свърши се" (Йоан 19:30). Той не слиза в ада и за да даде
на тези "духове в тъмницата" втори шанс. По - скоро той слиза в ада, за да покаже на Сатана и на обречените
Своята победа над греха, смъртта и ада и да провъзгласи правосъдие и осъждение на злите духове там, "
възтържествувайки над тях чрез Него. " (Колосяни 2:15).
Мечът, който виждаш да излиза от устата на Исус представлява Божието живо Слово на осъждение за
тези "духове в тъмницата". Това означава присъда за тях. Виж как се опитват да запушат ушите си!
Думите на Исус имат коренно различен резултат за теб. Божията добра вест за теб е, че думите на
Исус в ада означават вечен живот и спасение!
Слизането на Исус в ада означава, че дяволът не може вече да те нарани.
Защо победното слизане на Исус в ада е толкова важно за теб, че е включено в книгите на
Апостолите? Посланието на Бог в Неговата добра вест може да бъде обяснено със следната аналогия:
Представи си, че някой жестоко те е малтретирал и наранил. Този човек стои сега пред съда и получава
присъда - затвор за това, което ти е сторил. Ти не чуваш точните думи на съдията, с които произнася
присъдата, но въпреки това самата тя е добра новина за теб. Защо? Дори да не си чул думите на съдията,
неговата присъда ти дава увереност, че човекът, който те е наранил не може да го направи отново.
По подобен начин Исус слиза в ада и " проповядва на духовете, които бяха в тъмницата " (1 Петрово
3:19).Ние не знаем какво точно е казал Исус на тези духове, защото Библията не ни го разкрива. Въпреки
това, това е чудесна новина за теб! Също като присъдата на съдията срещу човека, който те е наранил
означава, че вече си в безопасност, слизането на Исус в ада означава, че дяволът, смъртта и ада вече нямат
никаква власт над тебе!
Мартин Лутър говори за голямото утешение, което слизането на Исус в ада ти донася:
"Аз вярвам, че заради мене и всички вярващи Исус слиза в ада, за да покори дявола и да го
плени заедно със всичката му мощ, лукавство и зло, за да не може повече да ме нарани" (Luther's
Works: Personal Prayer Book, American Edition, vol. 43, p. 27).
Един стих от Библията е достатъчен!
През вековете, много християни са спорили върху подробностите от слизането на Исус в ада. Някой
църковни организации даже са премахнали думата "слезе" от своите версии на книгите на апостолите.
Лютераните с готовност признават, че няма какво да се каже повече по това, защото само един стих
от Библията го споменава: 1 Петрово 3:19. Въпреки това, един стих от Божието слово е хиляди пъти по ценен от всички човешки книги написани през годините. Ето защо, ранните Лютерани просто заявяват:
"С нашият разум и петте си сетива ние не можем да разберем този стих...... Ние трябва просто да
вярваме и да се придържаме към Словото. След което трябва да задържим в нас същината му и да
извлечем от него убеждението, че нито ада, нито дявола могат да ни наранят, нито нас, нито който и да
било вярващ в Христос " (Formula of Concord, Solid Declaration, Art. IX, 3. Tappert).
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