
 

Серия:ВЪЗКРЕСЕНИЕ  

Тема:Проповедта на Възкресението  

 

Матей 28:1-8 

 

 

 

Дата:01/05/2016г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

В неделите на този месец, както и в 
Страстната седмица мислихме, върху една 
истина: Пътя на Християнина е моделиран от 
Христос. Той минава през време на 
смирение и послушание. След това тръгва 
по пътя на силата , за да стигне до склона на 
жертвата. Там на върха ни чака славата, но 
до тогава ние имаме нужда от активната 
Божия помощ, за да вървим успешно по 
съответния път, на който Бог ни е поставил 
да вървим. 

Този път не е никак лек и затова имаме 
нужда от насърчение и помощ. Именно за 
това искам да мислим днес във деня на 
Възкресение Христово.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Исус Христос идва винаги с Добри Новини. 
В Християнския речник, това се казва: Блага 
вест. 

Той идва с Блага вест през онази нощ в 
градчето Витлеем. 

 Той излиза от гроба в онази ранна неделна 
сутрин, след празника на Пасхата и пак носи 
Блага вест със себе си.  

Ангела среща жените сутринта при 
отваления камък. Първи са го видели Римските 
стражи и вида му, до толкова ги е уплашил, че 
те треперят и стоят като мъртви(ст.4).  

След това го виждат жените. Според Матей 
те са двете Марий. Те виждат ангела и също 
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примират от страх. Това е защото той има  
необикновен вид и сияещо облекло.  

На стражите ангела не казва нищо добро 
или успокоително, но за уплашените жени има 
Слово от небето: 
Maт. 28:5  А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не 

се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.  

 
Слово от небето, което носи промяна в 

сърцата на тези треперещи жени.  

А)Не Бойте се!- 

Какво означава „Не бой се!” 
А-1)То означава: Бъди спокоен!  
Как да са спокойни? Та те още живееха с 

преживяното преди ден. Ареста, заплахите 
превърнати в грубост и жестокост. Те видяха 
онова, което никой от тях не очакваше! Как да 
са спокойни, след като пред очите им, Исус 
беше многократно и жестоко бит. Как да не се 
страхуват, като Той умря в нечовешки мъки. Те 
идваха с желанието да помажат и приведат 
това разкъсано тяло във по-приличен вид. Как 
да са спокойни, като тази сутрин, те щяха с 
помазването на тялото, да изживеят видяното 
още веднъж. Идвайки на гроба, те бяха 
уплашени и появата на ангела още повече ги 
уплаши, защото не знаеха какво става. Тогава 
чуха Посланието на възкресението: Не бойте 
се! 

Живота е пълен с неща които ни плашат. 
Ние често сме плашени. Някога от това което 
виждат очите ни. Живота често е като движение 
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в лабиринта на плашилата. Не знаеш, какво, 
кой, кога ще изскочи за да те уплаши. Понякога 
вървя по улицата и виждам хора със сълзи в 
очите и се питам: Какво ли ги е уплашило? Дали 
това което са видели с очи, или от онова което 
са чули с уши. Дявола е изпълнил живота с 
плашила. Възкресението на Исус ни насърчава: 
Колкото са опасни плашилата в бостана или 
лозето, толкова са опасни и тези които Сатана е 
заложил пред теб за да те плаши.  

 В петък говорихме за пътя на жертвата. 
Казахме, че ние трябва да се готвим за този 
път. Той може да ни предложи различни и доста 
плашещи изненади. Този път може да бъде 
вървян кратко или продължително, но в края си 
пътуването води до най-страшния враг на 
хората-смъртта. За нея дори не искаме да 
говорим. Само разговора за нея, ни плаши.  

Посланието на възкресението обаче е: Не 
бой се!-Бъди спокоен!  

Дори и при вида на смъртта? 
Да, дори при вида на смъртта, вярващия 

може да запази спокойствие, заради 
възкресението. Възкресението е ярка 
демонстрация на това, че нашия Бог, който 
възкреси Исус от мъртвите, напълно 
контролира смъртта. А щом Бог може да 
преодолее смъртта, по такъв начин, то тогава 
наистина за Бога няма нищо невъзможно. 
Eфе. 3:20  А на Този, Който, според действуващата в нас сила, 

може да направи несравнено повече, отколкото искаме 
или мислим,  



 5 

Мисли, мечтай и искай. Бог може да 
надмине многократно и най-смелите ти мечти. 

Уверен ли си във неограничените 
възможности на твоя Бог? Можеш ли като Йов 
да извикаш: 
Йов 42:2  Зная, че всичко можеш, И че никое Твое 

намерение не може да бъде възпрепятствувано.  

Имаш ли нужда от ангел, който както на 
Мария да каже: 
 Лука 1:37  Защото за Бога няма невъзможно нещо.  

Не се страхувай и бъди спокоен. Твоят 
живот е изцяло и напълно в ръката на Бога. 
Нищо, ама нищо не става без Той да знае. 

Пр.когато тази сутрин ти стана от леглото и 
оправяйки се за църква, застана пред 
огледалото, за да сложиш косата си в ред, Бог 
вече беше определил, че космите които днес 
ще паднат от главата ти са Х на брой. Той им 
беше определил точния брой.  

Никой не може да ти отнеме живота. Той е 
твой в пълнота, чрез смъртта и възкресението 
на нашият Спасител.  

 
Посланието на Възкресение, не е само да 

си спокоен и да не се страхуваш. То е още и да 
… бъдеш смел.  

 
А-2) То означава:Бъди Смел 
Куража е нещо което липсва на много 

вярващи. Куража е нещо повече от липса на 
страх. Куража ти дава сила да гледаш на 
враговете, като на такива, които работят в твоя 
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полза. Ето това е сила! Да нямаш страх от 
враговете си, колкото и страшни да са. 

Пр.През времето на комунизма, пасторите 
често са били малтретирани в мазетата на ДС. 
Един от тези пастири е разказвал следната 
история. 

Офицер от ДС започва често да го вика в 
полицията. От начало се държали нормално, но 
в последствие започнали да го заплашват, а по-
късно и да го бият. Били го няколко пъти, и 
накрая на пастира му дошло в повече. Тогава 
при поредното викане, за да го бият, той си 
казал: нямам какво да губя и преди да го 
поведат към мазето, той се обърнал към 
офицера, и му казал: 

Това, че ме биете, на мен ми носи награда, 
но трябва да ви кажа, че на вас не ви се пише 
добро. Моят Бог е казал че ако някой посегне на 
нас, посяга на зеницата на окото Му. Затова 
внимавайте, искам да ви предупредя, че ако ви 
се случват в следващите дни, неприятни неща, 
то е заради мен и така ще е докато така се 
отнасяте към мен. 

На другата седмица, офицера бил доста по-
мек, а на следващата изобщо не повикал 
пастира. 

Куража, дързостта на вярващите трябва да 
е общоизвестна. Знай че само куража носи 
победа. Страха убива. Куража побеждава.  

Пр.Руската Православна църква, е известна 
с гоненията на своите работници, по време на 
комунизма. Въпреки това, тя оцелява и достига 
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до времето на Перестройката. През Май1990г. 
на Червения площад върви парада на военните: 

Танкове, ракети, бойна техника, самолети, 
войска. 

Манифестацията почти отминава, когато на 
края се вижда някаква черна маса. Владимир 
Горбачов е Министър председател тогава. Той 
се вглежда в масата и вижда, че това са гъсто 
скупчени свещеници. Леко смешно те вървят и 
се побутват, защото не са подредени в редици, 
а вървят в тълпа. Те минават пред трибуната и 
на фона на Маркс, Енгелс, Ленин, изведнъж 
масата се отваря и от сред тях се издига един 
голям триметров кръст. Свещениците тогава в 
един глас извикват към трибуните: Михаил 
Сергеевич! Христос воскресе! 

Куража на вярващите. Той обикновено 
излиза на яве, тогава когато осъзнаеш че 
нямаш какво повече да губиш. 

Пр. Още една история от Съветска Русия. 
Леонид Брежнев-Генерален Секретар на ЦК на 
КПСС(от 1964 до 1982) е умрял. Погребението 
върви и там на първа линия, заедно със 
Виктория Денисова- съпругата на Брежнев са 
всички Съветски величия. Изнасят се речи, в 
прослава на умрелия лидер и партията. Там са 
и президенти на други държави. Съпругата на 
Брежнев стои неподвижна до ковчега на 
съпруга си. Тя е някак неспокойна и сякаш 
очаква нещо да се случи. Преминава 
официалната част и войниците пристъпват за 
да сложат капака на ковчега. Миг преди да 
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покрият тялото на Брежнев, жена му се навежда 
и прави кръстен знак върху гърдите на съпруга 
си.  

За жената на човека който упражнява власт 
построена и укрепнала на основата на атеизъм 
и неверие, това е жест равен на самоубийство. 
Но в този последен момент преди раздялата, тя 
която явно вярва в задгробния живот, решава 
да направи нещо за своя мъж-атеист, с което 
може би, да му осигури милост. Тя чертае с 
пръст знака на Кръста, върху гърдите му. Това е 
знака на Кръста, върху който умира не друг, а 
Исус Христос. Тя вярва в Исус Христос. Тя 
вярва в Неговото Възкресение! Тази нейна вяра 
е по-силна от страха пред атеистичните 
величия.   

Куража на Възкресенското Послание!  
 
А-3) То означава: Бъди Уверен 
Третото което откриваме във 

Възкресенското послание на ангела е: 
Не бойте се!Бъдете уверени! 
В него освен спокойствие и кураж, има 

също и увереност! 
Не бой се означава, бъди уверен, защото 

ако имаш нужда, Той ще я снабди! 
Maт. 6:25  Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, 

какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, 
какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и 
тялото от облеклото?  6:26  Погледнете на небесните 
птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и 
пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-
скъпи от тях? 6:27  И кой от вас може с грижене да 
прибави един лакът на ръста си?  6:28  И за облекло, защо 
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се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; 
не се трудят; нито предат;  6:29  но казвам ви, че нито 
Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от 
тях.  6:30  Но ако Бог така облича полската трева, която 
днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече 
да облича вас маловерци?  6:31  И тъй не се безпокойте, и 
не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: 
Какво ще облечем?  6:32  (Защото всичко това търсят 
езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се 
нуждаете от всичко това.  6:33  Но първо търсете Неговото 
царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се 
прибави.  6:34  Затова, не се безпокойте за утре, защото 
утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня 
злото, което му се намери.  

Не бой се означава, бъди уверен, защото 
ако имаш страхове помни, че Той те пази: 
1Пет. 1:5  които с божията сила сте вардени чрез вяра за 

спасение, готово да се открие в последно време.  

Не бой се означава, бъди уверен, че в 
или извън тази необятна Вселена, за теб и 
мен има истински постоянен, безопасен , 
спокоен дом: 
Йоан 14:1  Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, 

вярвайте и Мене.  14:2  В дома на Отца Ми има много 
обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото 
отивам да ви приготвя място.  14:3  И като отида и ви 
приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, 
тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.  

Ние говорихме за различните отсечки на 
житейското пътуване. То има и спокойни, но 
повечето са трудни преходи. Не бой се 
означава, бъди уверен. Бъди уверен, че 
Исус е жив и ще е с теб, при всяка твоя 
стъпка в житейското ти пътуване. Не си сам: 
Maт. 28:20  … и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до 

свършека на века. [Амин].  
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И накрая, Не Бой се, означава, Бъди 
уверен, че Исус пак ще дойде. Не като 
жертва, а като славен Цар.  
1Сол. 4:16  Понеже сам Господ ще слезе от небето с 

повелителен вик, при глас на архангел и при Божия 
тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат 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.  

Възкресението не е само за Исус. Ти и аз 
сме също определени за Предстоящо 
Възкресение. Не бой се. Най-хубавото 
предстои.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ангела не успокои стражите на гроба. 
Той се обърна към жените и към тях се 
обърна във Въскресното утро. Защо? Нима 
стражите нямаха нужда да чуят Благата 
вест?  Ангела сам отговаря на този въпрос: 
 Maт. 28:5  А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не 

се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.  

Този Възкресен поздрав, и послание се 
отнася до всеки който идва за да търси 
разпнатия Христос. 

Приятелю, защо си днес на това място? 
За да кажеш, че си бил на църква ли. Ако е 
така, тогава Посланието на ангела едва ли е 
за теб! Защо си дошъл на църква? Защото 
имаш приятели или роднини в църквата 
ли?Или защото познаваш хора, които 
очакват да те видят в църква, иначе ще се 
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обидят. Защо днес си тук? Защото имаш 
приятели в тази църква ли? 

Ако си тук по някоя от горните причини, 
съжалявам, но сигурно посланието: Не бой 
се!, не се отнася до теб. За теб тогава остава 
призива да се боиш, защото неправилен 
мотив те води тук. Ако искаш нещата да се 
променят, тогава още днес потърси 
разпнатия Исус. Ако Го потърсиш. Ако Го 
поканиш. Ако Го помолиш Той да прости 
греховете ти и да стане Твой Господар и 
Спасител, … тогава:  Не бой се! Той е жив и 
чува твоя зов. Не спирай да Го търсиш и ако 
си искрен и постоянен, скоро ще Го познаеш.   


