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1. УВОД- 

Сутринта слушахме за Проповедта на 
Възкресението . Искам тази вечер да 
продължим с Предизвикатеството и 
Повелята на Възкресението. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А)Какво е Предизвикателството на 
Възкресението? 

Нека отново да прочетем какво каза Ангела 
на жените! 
Mat 28:5  А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се 

бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.  28:6  
Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и 
вижте мястото, гдето е лежал Господ.  

Това е покана към тях да отидат и да видят 
с очите си. Можем да предположим, че гроба не 
е бил достатъчно осветен от входната светлина 
и затова ангела ги е поканил да се доближат до 
мястото определено за мъртвото тяло и сами 
да се убедят в това, че там са кървавите 
савани, но тялото го няма.  

Мили братя и сестри. Разбирате ли, че дори 
до днес празния гроб е едно от доказателствата 
дори на Християните днес, че нашия Спасител 
е жив! Запечатания, пазен от Римски стражи, 
които отговарят с живота си, печата да не бъде 
разчупен гроб! Сега седеше отворен и празен.  

Матей ни разказва, за това което следва 
със стражите. Те отиват и казват на 
свещениците за случилото се сутринта на 
гроба.  
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И забележете реакцията на религиозните 
водачи. Вместо да положат усилия да поправят 
ужасната си грешка, те сглобяват 
лъжеистория(Мат.28:11-15). 

След мистериозното изчезване на тялото 
на Исус, няма запис, за това да е пострадал 
някой от стражите. Няма информация да е бил 
арестуван някой. Няма информация да е водено 
разследване и търсене на мъртво тяло. Много 
невероятна изглежда версията православни 
евреи да държат някъде скрито разлагащо се 
мъртво тяло. Та това е осквернително за тях, да 
се допират до мъртвец.  

Празния гроб остава едно от най-силните 
доказателства за Христовото възкресение. 
Затова ангела предизвиква жените: Дойдете и 
вижте! Вие трябва да можете да кажете: Ние 
отидохме и видяхме, празния гроб.  

Пр. Никой от нас не е чувал името на Сър 
Лайонел Лукхуу. Той е записан в книгата на 
Генес, като най-успешния адвокат, успял да 
защити 245 последователни случая на 
убийства. 

Въпреки успеха си, той се чувства празен и 
оценява живота си като безсмислен. Когато е на 
63, той ангажира аналитичното си мислене, в 
задачата да разбере, дали Исус е настина 
възкръснал. В резултат на това търсене, той 
приел Исус като Спасител и свидетелства: 

„Четиридесет и две години се занимавам с 
процеси на много места по света. … Искам да 
кажа, че доказателствата за възкресението на 
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Исус Христос са толкова автентични, че не 
оставят никакво място за съмнение”   

 
Днес много хора по света ще кажат , че 

вярват в Христовото възкресение, но това не 
означава непременно, че те познават 
възкръсналия Христос. Много от чудесата 
извършени от Христос, днес науката може да ги 
върши също.  Някои учени твърдят, че знанието 
се удвоява на всеки шест месеца. 
Приближаването на хората към науката, ги 
отдалечава за жалост от Бога.   

Някой е казал: 
Разгадахме мистерията на атома, но 

отхвърлихме истината на Проповедта на 
Планината. Имаме твърде много мъже на 
науката и твърде малко мъже на вярата.  

Много хора днес определят вестта за 
Възкресението на Исус, като твърде стара и 
проста. Уви , нямало е и няма да има друга по-
ефективна история от тази, чрез която да се 
спасяват грешните души.  

Можеш ли с очите на вярата, да влезнеш в 
празния гроб и да видиш мястото, където е 
лежало тялото на умрелия за нашиете грехове 
Спасител. Можеш ли с очите на вярата, да 
видиш още, че това място е празно и да 
повярваш, че Той е жив. Христос Възкресе! 

 
Ние продължаваме да се вслушваме в 

посланието на ангела   
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Maт. 28:7  Идете скоро да кажете на учениците Му, че 
е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас 
в Галилея; там ще го видите; ето казах ви.  

Б) Ето я и ПОВЕЛЯТА на ангела 
Идете и кажете! 
Пр.Един Пастир развил лоша болест, която 

бавно деградирала мускулите му. Накрая той не 
можел да преглъща и да диша/говори. В края на 
дните си, точно по Великден, той пише на 
дъщеря си: Ужасно е да е Великден сутринта и 
да не можеш да извикаш: Христос Възкресе. Но 
по ужасно е да можеш и да не искаш да 
извикаш Христос Възкресе! 

Защо в посланието на Ангела имаше такава 
повеля? Защото вестта за Възкръсналия 
Христос, е единствената вест, която носи в себе 
си сила спасение на грешната душа. Това е 
спасителния пояс с който всеки който повярва в 
тази вест, може да се спаси! 

Чуйте какво пита един човек, който е 
разбрал колко много се нуждае от спасение на 
душата си: 
Деяния 16:29  Тогава началникът поиска светила, скочи 

вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила;  16:30  и 
изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя за 
да се спася?  16:31  А те казаха: повярвай в Господа 
Исуса (Христа), и ще се спасиш, ти и домът ти.  

Само си помислете, всяка секунда двама 
души си отиват от този свят. Не е ли наша 
задача да викаме така, щото повече от тези 
погиващите да чуят вестта: Христос Възкресе! 

И О, Боже, ако само още някой откликне с 
вяра! Това е празник!  
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Иди кажи на съмняващия се! Иди кажи на 
страхуващия се! Иди кажи на умиращия! Иди 
кажи на отчаяния! Иди кажи на умуващия! Иди и 
кажи! Това е дълг, това е заповед. 

Аз от сърце ще искам и ще работя, повече 
от вярващите в тази църква да могат да отидат 
и кажат.  

 
Продължаваме нататък и четем думите на 

ангела:  
Maт. 28:7  Идете скоро да кажете на учениците Му, че е 

възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в 
Галилея; там ще го видите; ето казах ви. 28:8  И те 
излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и 
завтекоха се да известят на учениците Му.  

Две важни неща които е полезно да знаем: 
1- Той отива преди вас…! 
2- Там ще го видите …! 
Когато отиваш да благовестваш , винаги 
искай и вярвай, че Исус е там преди теб. 
Защо е там преди теб и какво прави? 
1- Той е там за да приготви душата. Той 

е там за да почисти от нечистите духове и 
лъжата. Той е там за да създаде подходяща 
атмосфера. Той е там за да ти помогне и на теб, 
като те дари с изобилие на Духът си, за да 
можеш  да благовестваш. Не се страхувай, 
търси Неговото присъствие и помощ и той е 
обещал, че е там преди теб. Алелуя, ние никога 
не сме сами! 

2- Там ще Го видите. Разнасяй Благата 
вест и бъди уверен, тогава ще Го 
видиш. Ние нямаме още привилегията 
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да виждаме Спасителя с очите си, но 
това не означава, че не можем да Го 
видим. Той става видим за нас, с явните 
си действия, със силата си, със 
чудесата си. Благовествай за да Го 
видиш.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 


