
В романа си „Възкресение“ Лев Толстой разказва за духовния 
прелом, настъпил в живота на главния герой. След като започва 
да чете Евангелието, той осъзнава своята греховност и се обръща 
към Бога за прошка. В живота му настъпва истинско възкресение: 
„От тази нощ за Нехлюдов започна съвсем нов живот…“

Възкръсналият Христос е променил живота на милиони хора. 
Мъртвият Спасител не може да спаси никого. Срещата с живия 
Исус превръща учениците от страхливци в едни от най-смелите 
и дръзновени Негови свидетели. Сигурно се питаш дали има на-
дежда за теб? Христовото възкресение ти дава днес надежда! 
Бог може да възкреси и твоя живот и да ти даде ново начало. 
Библията казва, че всеки, който призове името Господно, ще се 
спаси (Деяния на апостолите 2:21). Обърни се към Исус Христос 
и Го помоли да ти прости всички грехове. Тогава в твоя живот ще 
настъпи истинско възкресение! Може да се помолиш на Бога още 
сега с тази молитва: 

„Боже, аз съм духовно мъртъв. Осъзнавам, че греховете ми 
ме отделят от Тебе. Моля Те да ми простиш! Вярвам, че Исус 
Христос е умрял и е възкръснал за мене. Вярвам, че Ти можеш да 
възкресиш и мене за нов живот. Искам да имам вечен живот и 
да бъда Твое дете. Господи Исусе, ела в моето сърце сега! Ще Те 
следвам и ще Те слушам до края на живота си! Амин.“

Може би се питаш какво да правиш по-нататък? Започни да 
четеш Библията. Чети я внимателно, винаги с молитва! Умът ти 
ще започне да се променя, ще започнеш да мислиш по друг на-
чин и чувствата ти ще бъдат обновени. Стреми се да се срещаш с 
други християни. Намери църква, където Библията се проповяд-
ва, се обяснява и се изпълнява. Имаш нужда от подкрепа и по-
мощ, за да растеш във вярата. Започни да се молиш! Общувай с 
Бога всеки ден. Моли Го да ти дава сила, така че да не се връщаш 
назад, към старите грехове и пороци. Помни, че както Христос 
бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отец, така и ние 
да ходим в нов живот (Римляни 6:4). Бог няма да те остави, ще 
те води до края на земния ти път, за да те вземе там, където е Той 
– на небето, – за да си с Него цяла вечност!

„Христос за всеки” е християнско сдружение с нестопанска цел, което се стре-
ми добрата вест за Господ Исус Христос да стигне до всеки дом в България. 
Можем да ви предложим безплатно Библия и друга християнска литература 

за възрастни и деца. Ние не набираме членове и се дистанцираме от секти. 

– Разбира се – сянката 
му, защото с нищо няма да 
ни навреди. 

Бащата продължил: 
– А знаете ли, че преди 

2000 години колата на смър-
тта е преминала през Исус Христос, за да мине през нас само сян-
ката на смъртта?

Благодарение на Христовото възкресение смъртта вече не ни 
плаши. Тя престава да бъде страшна, когато повярваш в Христос. 
Ела днес при Него! Той те кани: Аз съм възкресението и живо-
тът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее (Йоан 
11:25). Господ дава вечен живот на всеки, който се обърне към 
Него с вяра. Не се страхувай! Повярвай в Христос!

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС 
НОСИ НАДЕЖДА ЗА НОВ ЖИВОТ

Преди човек да се обърне към Бога, той е духовно мъртъв. 
У него няма духовен живот. Отделен е от Бога и няма никаква 
връзка с Него. Причина за това са греховете, в които човек живее. 



ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 
ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ТОЙ Е БОГ

Дните преди Великден са известни като Страстната седмица 
– тогава всички си спомняме за страданията и смъртта на Господ 
Исус Христос на Голгота. На третия ден Той възкръсва от мъртви-
те. В Библията се потвърждава, че Христос умря за греховете 
ни според Писанията, че беше погребан; че беше възкресен на 
третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа (Петър), 
после на дванадесетте, че след това се яви на повече от пет-
стотин братя наведнъж… (І Коринтяни 15:3-6). 

Как си обясняваш Неговото възкресение? Смяташ, че всъщ-
ност не е умрял, а само е припаднал на кръста? Но изтезанията 
преди разпятието и агонията на кръста довеждат до бърза смърт. 
А и римляните не биха позволили тялото да бъде свалено от кръ-
ста, ако разпънатият не е мъртъв. Да не говорим как Христос би 
могъл след всичко това да отмести тежкия камък пред пещерата, 
където е погребан. Или е възможно тялото Му да е откраднато? 
Римската стража от четирима души, които се сменят на всеки че-
тири часа, не би допуснала това. И кой би откраднал тялото на 
Исус? Неговите ученици са уплашени и се крият заедно в една 
стая. Нека добавим и това, че никой не можел да покаже тру-
па Му. Христос наистина възкръсва и се явява жив на огромно 
множество хора. Ако Неговото възкресение е било измислица, 
християнството едва ли би започнало да се разпространява точно 
от Йерусалим. Няколко седмици след възкресението обаче по-
следователите на Исус Христос вече са хиляди. 

Един човек, който основал нова религия, отишъл при извест-
ния френски политик и дипломат Шарл Морис дьо Талейран и му 
се оплакал, че не успява да обърне мнозина към своята религия. 

– Какво да правя? – попитал той. 

Талейран му отговорил: 
– Бих ти препоръчал да уредиш да бъдеш разпънат. Но също 

така се увери, че на третия ден ще възкръснеш!

Възкресението доказва, че Исус Христос е Бог. Неговият гроб 
е празен! Къде са днес другите религиозни водачи? Мохамед? 
Буда? Те са в гроба, както свършва животът на всеки човек, роден 
на земята. Но Исус е жив! Библията казва, че Господ Исус ... беше 
обявен със сила като Божи Син чрез възкресението от мърт-
вите (Римляни 1:4). Затова възкръсналият Христос с право зая-
вява: Бях мъртъв и ето, живея до вечни векове; и имам клю-
човете на смъртта и на ада (Откровение 1:18). Никой друг не 
може да каже това! Възкресението на Исус Христос те кара да се 
отнесеш сериозно към Него. 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС ДОКАЗВА, 
ЧЕ ВСИЧКИ МЪРТВИ ЩЕ ВЪЗКРЪСНАТ

Много хора смятат, че съществуването на човека приключва 
със смъртта. Но Библията ни учи, че животът на земята не е всич-
ко. Както Господ Исус е възкръснал, така ще възкръснат и телата 
на всички мъртви.

Още приживе Христос предупреждава: Не се чудете на 
това, защото идва час, когато всички, които са в гробове-
те, ще чуят гласа Му и ще излязат: онези, които са вършили 
добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще 
възкръснат за осъждане (Йоан 5:28-29). 

Щом има възкресение на мъртвите, ще има и въздаяние. Биб-
лията ни учи, че ще отговаряме пред Бога за всяка празна дума, 
която сме изрекли. Той ще съди и всичките ни тайни дела. Често 
се утешаваме, че никой няма да разбере за скритите ни грехове, 
но се заблуждаваме. В Библията четем: Няма нещо тайно, кое-
то да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае 
и да не излезе наяве (Лука 8:17).

Възкресението на Господ те кара да се замислиш. Смъртта не 
е убежище от мъките и изпитанията, нито е щастлив край на жи-
вота. Има продължение: ти ще застанеш пред Бога с всичките си 
грешни мисли, думи и дела. Ще можеш ли да издържиш? Затова 
повярвай в Христос! Побързай да се покаеш, да Го помолиш да 
ти прости всички грехове и да приемеш спасението, което Той ти 
предлага даром. Помни, че който не се обърне към Христос като 
Спасител, ще се изправи пред Него като Съдия! 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТOС ОЗНАМЕНУВА 
ПОБЕДАТА НАД СМЪРТТА

Смъртта плаши мнозина днес. В доста семейства смъртта е 
тема табу. Може би и ти се страхуваш от нея. Но след възкресе-
нието на Исус Христос смъртта вече не изглежда страшна. Хрис-
тос умрял, но смъртта не можа да Го задържи. На третия ден око-
вите й са разкъсани. Смъртта е победена! Библията възкликва: 
О, смърт, къде ти е победата? (І Коринтяни 15:55). Христос е 
отново жив!

Един баща се връщал с децата си от погребението на своя-
та съпруга. Всички били съкрушени от мъка. През цялото време 
бащата търсел подходящи думи, с които поне малко да успокои 
децата. Точно тогава колата им била изпреварена от огромен ав-
тобус. За няколко секунди голямата сянка на автобуса паднала 
върху тях. Бащата попитал децата: 

– Какво предпочитате: да ви стъпче автобус или неговата сянка? 
Децата веднага отговорили: 


