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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

5. Възкресението 
УРОК 5 – (АВС 2) 

 
ЧАСТ 1 
ОТГОВАРЯНЕ НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА. 
КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
1. Исус бил убит в плътта, и било възкресено едно невидимо духовно 
същество. 
Стр. 453, 454 Изучаване на Писанията Том. V 
2. Той е бил пресътворен като божествено духовно създание. 
Стр. 116 Нека Бог да бъде истинен 
3. Христос е бил възкресен от мъртвите като безсмъртна духовна личност. 
Стр. 13 Свидетелите на Йехова през двадесети век (1989 г.) 
 
ОБОБЩЕНИЕ – ТЕ НЕ ВЯРВАТ В ТЕЛЕСНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ИСУС. 
 
СТИХОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
1. ОЖИВОТВОРЕН ПО ДУХ  
1 Петрово 3:18 като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух; 
2. БЕШЕ НАПРАВЕН ЖИВОТВОРЯЩ ДУХ 
1 Коринтяни 15:45 Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа“, а 
последният Адам стана животворящ дух. 
3. ПЛЪТ И КРЪВ НЕ МОГАТ ДА НАСЛЕДЯТ НЕБЕТО 
1 Коринтяни 15:50 плът и кръв не могат да наследят Божието царство. 
 
А. ОТГОВОР:  
1. ОЖИВОТВОРЕН ПО ДУХ 
1 Петрово 3:18 като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух; 
Това не означава, че Исус беше пресътворен ДУХ, а че беше възкресен ЧРЕЗ БОЖИЯ ДУХ 
както доказват и други стихове. 
Например, Римляни 8:11 И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус 
от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. 
 
2. НАПРАВЕН ЖИВОТВОРЯЩ ДУХ 
1 Коринтяни 15:45 Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа“, а 
последният Адам стана животворящ дух. 
Гръцката дума, която е преведена направен е ГИНОМАЙ, която означава „ДА СТАНА“. 
ГИНОМАЙ никога не означава пресътворяване  или сътворяване. (Стр.709 Вайн). 
Гръцката дума преведена оживотворяване е СУЗОПОИЕО/СУНЗОПОИЕО( Стр.923 
Вайн). Това означава „ДА СЪЖИВЯ С“ СЛЕДОВАТЕЛНО ОЖИВОТВОРЯВАЩ ДУХ = 
ДУХА, КОЙТО СЪЖИВИ Христос съживява и нас. Този стих не означава, че Исус е бил 
сътворен дух, а показва Неговото изпълнение. В Своето въплътено състояние Той не 
можеше да ни съживи, понеже плащането за греха не беше направено. 
Римляни 6:23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в 
Христос Исус, нашия Господ. 
Евреи 2:14 за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т. е. дявола, 
Чрез смъртта Исус унищожи този, който имаше сила над смъртта и даде на всички, които 
вярват в Него вечен живот. 
Затова Исус каза „Аз съм възкресението и живота“. 
1 Йоан 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. т.е. НОВОРОДЕН. 
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ТОВА НОВОРОЖДЕНИЕ Е НАЧАЛОТО НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ. ЗАТОВА: 
Ефесяни 2:5 даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с 
Христос (по благодат сте спасени) 
Колосяни 2:13 
И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско 
естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; 
Адам донесе смърт. 
Христос донесе вечен живот. 
Адам ни даде смъртност. 
Христос ни даде безсмъртие. 
Затова Исус каза „плът и кръв не могат да наследят небето“. 
Човек трябва да се новороди чрез Христос, за да наследи небето. 
 
3. ПЛЪТ И КРЪВ НЕ МОГАТ ДА НАСЛЕДЯТ НЕБЕТО 
1 Коринтяни 15:50 плът и кръв не могат да наследят Божието царство. 
3.1 Исус не е плът и кръв, а плът и кости, както разкрива Лука 24:39. Кръвта Му беше 
принесена. 
3.2 Писанията продължават „нито тленното наследява тленното“. Тялото на Исус след 
възкресението не беше тленно (човешка плът) тяло, а прославено тяло, което е нетленно. 
Нетленното тяло (не смъртното, това, което не е плът и кръв) може да наследи небето. 
3.3 Исус имаше предвид, че човек трябва да бъде новороден преди да наследи Божието 
Царство. Никодим погрешно прие това като раждане от плът и кръв. 
3.4 Енох и Илия бяха в плътта, когато бяха преселени. 
Какво казва Библията: 
Исус пророкува Своето телесно възкресение 
Йоан 2:19 Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. 
Йоан 2:21 Но Той говореше за храма на тялото Си. 
Свидетелите на Йехова отговарят с Йоан 2:22 като казват, че учениците са вярвали, че 
това тяло щяло да бъде църквата. 
ОТГОВОР:   
Откровението за църквата като тялото на Христос беше дадено на Павел. Исус буквално 
сочеше към Своето тяло. 
Това е една от десетте тайни в Новия завет. 
Исус изпълни пророчеството. 
В евангелието на Лука. 
Др. Лука разказва за след възкресенското явяване на Исус. 
Лука 24:37 А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. 
Лука 24:39 Погледнете ръцете Ми и нозете Ми – Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, 
защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам. 
Плътта и костите свидетелстват за Неговото телесно възкресение. 
Лука 24:42 И Му дадоха парче печена риба и меден сок. 
Лука 24:43 И взе и яде пред тях. 
ЕДИН НЕМАТЕРИАЛЕН ДУХ НЕ МОЖЕ ДА ЯДЕ. 
3.5  ВСИЧКИ ВЪЗКРЕСЕНИЯ В БИБЛИЯТА БЯХА ТЕЛЕСНИ ВЪЗКРЕСЕНИЯ: 

 ЛАЗАР 
Йоан 11:44 
Умрелият излезе, с ръце и крака повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус 
им каза: Разповийте го и го оставете да си отиде. 

 СИНА НА ВДОВИЦАТА 
1 Царе 17:22  
И ГОСПОД послуша Илиевия глас и душата на детето се върна в него, и то оживя. 
Лука 7:15 
И мъртвият се повдигна и седна, и започна да говори. И Исус го предаде на майка му. 
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 ДЪЩЕРЯТА НА ЯИР 
Матей 9:25  
А като изгониха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана. 

 ДЕНЯ НА ХРИСТОВОТО РАЗПЪВАНЕ 
Матей 27:52-53  
52гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,   
53които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия 
град и се явиха на мнозина. 

 ТАВИТА 
Деяния 9:40  
И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. 

 ЗНАМЕНИЕТО НА ЙОНА 
Матей 12:40  
Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и 
Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Йона 2:10 (Не 
Неговия Дух) Исус възкръсна телесно от земята. 

 ПРАЗНИЯ КРЪСТ 
Лука 24:3  
И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. 
Липсващото тяло свидетелства за телесното възкресение. 

 ТЯЛОТО НА ИСУС НЕ БЕШЕ ТЛЕННО 
Деяния 2:31  
той предвиждаше това, говори за възкресението на Христос, че нито Той беше 
оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. (Псалм 16:10)  
Гръцката дума за тление е ДИАФТОРА, което означава физическо разлагане/ изгниване. 
Стр. 245 Вайн 
Ако на тялото не му беше позволено да се разложи, тогава какво стана с него? 
Отговор: ТО БЕШЕ ВЪЗКРЕСЕНО 
Свидетелите на Йехова нямат писание, с което да докажат унищожаването на тялото на 
Христос от Йехова. 
Ако Бог е искал да ви каже, че възкресението е било телесно, как би го направил по друг 
начин? 
 
Б. ДРУГИ ПРИЧИНИ ЗАЩО СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА НЕ ВЯРВЯТ В 
ТЕЛЕСНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ: 
1.  Ако телесното възкресение беше истина това означава махане на 
жертвата от олтара. 
ОТГОВОР: 
Евреи 9:14 
то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог! 
Лука 24:39 
Погледнете ръцете Ми и краката Ми – Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото 
дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам. 
Исус разкри Себе Си като плът и кости. Неговата кръв беше дадена на олтара и кръвта 
беше тази, която беше умилостивението за нашите грехове. 
2.  Понеже Исус беше неразпознаваем. 
2.1  Учениците по пътя за Емаус не Го разпознаха. 
ОТГОВОР:  
Лука 24:16 но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят. 
Лука 24:31 Тогава очите им се отвориха и те Го познаха; а Той стана невидим за тях. 
Те не Го разпознаха, понеже им беше попречено да Го разпознаят. 
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2.2  Мария не Го позна. 
Йоан 20:14-16 
14Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.   
15Исус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, 
Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го 
взема.   
16Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи 
„Учителю!“.) 
ОТГОВОР: 
Мария плачеше. Тя беше завладяна от скръб и вероятно не позна Исус поради сълзите си. 
2.3  В Йоан 21 учениците не познаха Исус. 
Йоан 21:3-6 
3Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. 
Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо.    
4А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е 
Той.    
5 Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.    
6А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така, те 
хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. 
ОТГОВОР: 
Те бяха на 200 лакти от сушата.  
Йоан 21:7-9 
7Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, 
като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в 
езерото.   
8А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около 
двеста лакти, и влачеха мрежата с рибата.  
9И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб. 
 
В. ЦЕЛА НА ОТРИЧАНЕТО НА ТЕЛЕСНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
1. Възкресението е основата на християнството и на спасението. Отричайки 
възкресението, те отричат Христос. Това е духа на антихрист. 
(Свидетелите на Йехова вярват в пресътворяването, а не във възкресението) 
1 Коринтяни 15:13-17 
13Ако няма възкресение на мъртвите, то и Христос не е бил възкресен;    
14и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата 
вяра.    
15При това ние се оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за 
Бога, че е възкресил Христос, Когото Той не е възкресил, ако мъртвите не се 
възкресяват.   
16Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен;    
17и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра; вие сте още в греховете си. 
Римляни 10:9-10 
9Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.    
10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. 
2. Да се отрече надеждата на новородения вярващ, т.е. надеждата за получаването на 
прославено тяло като Христос. 
Римляни 8:23 И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите 
ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на нашето 
тяло. 
1 Йоан 3:2 Когато Той се яви, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто 
е. 
1 Коринтяни 15:52 в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя 
ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 
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1 Коринтяни 15:53 Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, 
смъртното, да се облече в безсмъртие. 
1 Солунци 4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на 
архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; 
1 Солунци 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 винаги с Господа. 
 
ЗАДАЧА: 
ИЗПИТАЙТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ КАТО СВИДЕТЕЛСТВАТЕ НА СВИДЕТЕЛИТЕ 
НА ЙЕХОВА. 
 
ЧАСТ 2 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ — ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ 
МНЕМОНИКА — „ВЪЗКРЕСЕН“ 
НЯКОИ ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУС 
ХРИСТОС:- 
СЪЖИВЯВАНЕ 
ПОГРЕШЕН ГРОБ 
ДУХОВНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
НЕИЗВЕСТЕН ГРОБ 
ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ 
ПРЕМАХВАНЕ НА ТЯЛОТО 
ПОГРЕШНО СХВАЩАНЕ 
ЗАГОВОР 
ИЗМИСЛИЦА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
R — RESUSCITATION — СЪЖИВЯВАНЕ 
„Исус не е умрял наистина. Той е припаднал от изтощение и е бил погребан 
жив.  Студеният гроб Го съживил. Учениците Му нарекли това възкресение, 
когато в същност то е било съживяване“. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Той не би могъл да преживее огромната травма от:- 

1.1. Шестте съдебни процеса: 
- Пред Анна (Йоан 18:13); пред Каяфа (Матей 26:57); пред съвета (Матей26:59); пред 
Пилат (Лука 23:1); пред Ирод (Лука 23:7) и отново пред Пилат (Лука 23:11). 
1.2. Бичуването, което доведе до значителна загуба на кръв (Йоан 19:1). 
1.3. Пробождането на краката Му и ръцете Му с пироните (разпъването — Матей 
27:35). 
1.4. Пробождането на копието в ребрата Му. Това доведе до допълнителна загуба на 
кръв (Йоан 19:34). 

[2]. Неговата смърт беше потвърдена от римските войници и от стотника, който докладва 
на Пилат (Йоан 19:33/Марк 15:39, 44-45). 
[3]. Дори и да е било съживяване, Той нямаше да може да се развие от ленените платове.  
Спомнете си, че Той не можеше да носи кръста по целия път. 
[4]. Дори и да е било съживяване Той нямаше да може да претърколи камъка. 
[5]. Дори и да е било съживяване Той нямаше да може да победи римската стража. 
[6]. Съживяването никога не става спонтанно — кой Му асистира?  Спомнете си, че всички 
ученици избягаха. 
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E — ERRONEOUS TOMB — ПОГРЕШЕН ГРОБ 
„жените са отишли на погрешния гроб“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Исус беше погребан във частно място за погребване, собственост на Йосиф от 
Ариматея, а не в обществено гробище (Йоан 19:38, 41). 
[2]. Римляните поставиха стража там.  Те очевидно не пазеха погрешното място. 
[3]. На гроба беше сложен римския печат (Матей 27:66). 
 
S — SPIRITUAL RESURRECTION — ДУХОВНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
„Исус беше убит в плътта, но беше възкресено едно видимо духовно създание“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ — Неговото възкресение беше телесно 
[1]. Исус пророкува за Своето телесно възкресение (Йоан 2:19-21). 
- Исус изпълни това пророчество (Лука 24:37-43). 
Забележка: един нематериален дух не може да яде. 
[2]. Всички възкресения в Библията бяха телесни възкресения. 
- Лазар (Йоан 11:44). 
- Сина на вдовицата (3 Царе 17:22/Лука 7:15). 
- Дъщерята на Яир (Матей 9:25). 
- В деня на Христовото разпъване (Матей 27:52-53). 
- Тавита (Деяния 9:40). 
[3]. Знамението на Йона (Матей 12:40). 
- Исус сравни възкресението с преживяването на Йона в корема на рибата. 
- Рибата избълва тялото на Йона (Йона 2:10), а не духа му. 
[4]. Празният гроб (Лука 24:3). 
- липсващото тяло свидетелства за телесното възкресение. 
[5]. Тялото на Исус не се е разложило (Деяния 2:31). 
 
U — UNKNOWN TOMB — НЕИЗВЕСТЕН ГРОБ 
„Исус е бил положен в неизвестен гроб“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Той беше положен в частен гроб, собственост на Йосиф, а не в обществено гробище. 
[2]. Римляните знаеха къде беше гробът, понеже те бяха поставили стража и печат там. 
 
R — RE-CREATION — ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ 
„Тялото на Исус се е разложило и е пресътворено по памет от Йехова“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Няма писание за потвърждение на това. 
[2]. Има постоянно споменаване на същия Исус. 
Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и до века. 
Деяния 1:11 
и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе 
от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето. 
Деяния 2:36  
И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпънахте, 
Него Бог е направил и Господ, и Христос. 
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R — REMOVAL OF THE BODY — ПРЕМАХВАНЕ НА ТЯЛОТО 
[1]. ПРЕМАХВАНЕ НА ТЯЛОТО ОТ УПРАВНИЦИТЕ 
ТЕОРИЯ 
„Римляните или юдеите взели тялото и го скрили някъде, фалшиво 
представяйки възкресението“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
Учениците проповядваха възкресението.  Това, което всички управници трябваше да 
направят, за да противодействат на това беше да извадят тялото. 
 
[2]. ТЯЛОТО Е ОТКРАДНАТО ОТУЧЕНИЦИТЕ 
Матей 28:11-13 
11Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на 
главните свещеници всичко, което беше станало.   
12А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците 
доста пари и казаха:   
13Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. 
Това е бил слух разпространен от първосвещеника. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Страхливите ученици избягаха от Исус когато Той беше арестуван.  Как можеха да се 
справят с такава група войници като римските, за да откраднат тялото. 
[2]. Учениците не биха умрели за една лъжа, тъй като това щеше да бъде противно на 
това, което Учителят им ги учеше. 
 
E — ERRONEOUS PERCEPTION — ПОГРЕШНО СХВАЩАНЕ 
„Учениците са халюцинирали“ 
Халюцинация =  фалшиво сензорно възприятие при липсата на външни стимули — да се 
вижда нещо, което не е наистина там. 
 
ВЪЗРАЖЕНИЕ 
[1]. Халюцинациите се случват при душевно болни хора.  Никой от хората, които видяха 
Исус не беше душевно болен. 
[2]. Никога двама човека не могат да имат една и съща халюцинация.  Исус се яви на 
повече от 500 човека наведнъж (1 Коринтяни 15:6). 
[3]. Той беше видян от всички апостоли (1 Коринтяни 15:5, 7). 
 
C — CONSPIRACY — ЗАГОВОР 
„Цялото разпъване е било заговор“ 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
[1]. Учениците бяха юдеи от Галилея и са нямали никакво влияние, за да принудят 
съдействието на римляните да плануват разпъване. 
[2]. Римските войници и стотника потвърдиха смъртта на Исус. 
[3]. Римската охрана беше поставена на гроба — учениците не можеха да планират това. 
[4]. Кръв и вода потекоха от ребрата на Исус след като Го прободе копието. (Йоан 19:34) 
Никой не би издържал такова нараняване.  Това не можеше да бъде планувано.  Този 
войник действаше по собствена инициатива. 
 
T — TALE — ИЗМИСЛИЦА 
Лука 24:11 
А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха. 
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
Имало е 500 свидетели все още живи, които да докажат противното (1 Коринтяни 15:6). 
2 Петрово 1:16 
Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, 
ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 
 
ЧАСТ 3 
ДИСКУТИРАЙТЕ СМЪРТТА НА ИСУС – НЕГОВИЯ ИЗХОД 
СМЪРТТА НА ИСУС – НЕГОВИЯ ИЗХОД 
 
Лука 9:30-31 
30И, ето, двама мъже говореха с Него; те бяха Мойсей и Илия,    
31които се явиха в слава и говориха за смъртта Му, с която Му предстоеше да 
завърши живота Си в Ерусалим. 
 
смърт 
1841  екзодос (екс'-од-ос); 
 
от 1537 и 3598; изход, т.е. (преносно) смърт:  
 
KJV — смърт, заминаване. 
 
След смъртта на Исус минаха 3 дни и 3 нощи преди възкресението Му. 
 
ИЗХОДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ЗАМИНАВАНЕТО НА ДУХА НА ИСУС. КАКВА БЕШЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СЪБИТИЯТА ОТ СМЪРТТА МУ ДО ВЪЗНАСЯНЕТО МУ? 
ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЯ НАКРАТКО ПОРЕДИЦАТА ОТ СЪБИТИЯ, НО НЕ 
ПРЕТЕНДИРА, ЧЕ Е АБСОЛЮТНО ТОЧЕН ОТНОСНО СЪБИТИЯТА. 
 
Лука 23:46 
И Исус извика със силен глас и каза: Татко, в Твоите ръце предавам духа Си. И като 
каза това, издъхна. 
 
Еклисиаст 12:7 
и се върне пръстта в земята, както е била,  
и духът се върне при Бога, Който го е дал. 
 
По времето на смъртта духа на Исус беше с Татко.  
 
Йоан 14:10-11 
10Не вярваш ли, че Аз съм в Татко и че Татко е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не 
ги говоря от Себе Си; но Татко, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.     
11Вярвайте Ми, че Аз съм в Татко и че Татко е в Мен; или пък Ми вярвайте поради 
самите дела. 
Това не е пътуване на духа Му към Татко, тъй като Татко е всеприсъстващ. Татко е с Него. 
 
СЛИЗАНЕТО 
Ефесяни заявява, че Той първо слезе. Това слизане беше в по-долните части на земята – 
метафора за Хадес (ГРЪЦКИ)/Шеол (ЕВРЕЙСКИ) – мястото за почивка на мъртвите. 
Ефесяни 4:8-10 
8Затова казва:  „Като се възкачи нависоко, плени плен  и даде дарове на хората“.    
9(А това „се възкачи“ какво друго значи, освен че беше и по-напред слязъл в местата, 
по-долни от земята.    
10Този, Който е слязъл, е същият, Който и се въздигна по-горе от всички небеса, за да 
изпълни всичко.) 
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Неговото слизане беше повече от въплъщението, унижението и смъртта Му – то 
включваше слизане в Хадес. 
 
ИСУС ВКУСИ ВСИЧКИТЕ ТРИ ВИДА СМЪРТ: 

1. ФИЗИЧЕСКА СМЪРТ – отделяне на духа и душата от тялото. 
2. ДУХОВНА СМЪРТ – отделен от Татко. 
2 Коринтяни 5:21 
Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез 
Него праведни пред Бога. 
Матей 27:46 
А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама савахтани?, т. е.: 
Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 
3.   ВЕЧНА СМЪРТ 
Той слезе в Хадес. 

 
Псалм 16:10 
Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; нито ще допуснеш човека, в 
когото си благоволил, да види изтление. 
 
Духът и душата на Исус слязоха в Хадес/Шеол.  
 
ХАДЕС/ШЕОЛ 
 
 
1. ДВЕТЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ХАДЕС 
Според Лука 16:19-31 Хадес Е имал две отделения 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Преди КРЪСТА ШЕОЛ (ХАДЕС) е бил населяван и от праведните и от неправедните. Исус 
дава яснота като показва и праведните и неправедните, които са отделени от една бездна. 
(Лука 16) Праведните са отивали в Рая; неправедните са отивали в отдела на изгубените. 
 
1.1. ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ПРАВЕДНИТЕ СА ОТИВАЛИ В ХАДЕС: 
Псалм 88:3  
Защото се насити душата ми на бедствия  
и животът ми се приближава до преизподнята. 
Псалм 88:4  
Причисляван съм към онези, които слизат в рова;  
станах като човек, който няма помощ, 
Битие 37:35  
Тогава всичките му синове и дъщери станаха, за да го утешават, но той не искаше да се 
утеши, защото казваше: С жалеене ще сляза при сина си в гроба. И баща му го 
оплакваше. 
Йов 14:13  
О, да ме беше скрил Ти в преизподнята,  
да ме беше покрил, докато премине гневът Ти,  
да ми определеше срок и тогава да би си спомнил за мен! 

Мястото на изгубените 
 

НЕЧЕСТИВИТЕ 

Рая ( Авраамовото лоно) 
 

ПРАВЕДНИТЕ 
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1.2. ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ НЕПРАВЕДНИТЕ СА ОТИВАЛИ В ХАДЕС 
Притчи 5:3-5  
3Защото от устните на чуждата жена капе мед  
и устата й са по-меки от дървено масло;    
4но краят й е горчив като пелин,  
остър като изострен от двете страни меч.    
5Краката й слизат към смърт,  
стъпките й стигат до ада, 
Притчи 7:27  
Домът й е път към ада  
и води надолу в клетките на смъртта. 
Псалм 31:17  
ГОСПОДИ, да не се посрамя,  
защото съм Те призовал;  
нека се посрамят нечестивите,  
нека млъкнат в преизподнята. 
Йов 14:29 
Псалм 9:17   
Нечестивите ще се върнат в преизподнята,  
всички народи, които забравят Бога. 
 
2. ЗНАМЕНИЕТО НА ЙОНА 
Матей 12:40  
Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и 
Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 
 
Доказателство, че Йона е умрял и е отишъл в Хадес: 
 
2.1. Йона 2:2 …В скръбта си извиках към ГОСПОДА и Той ме послуша; от вътрешността 

на преизподнята извиках и Ти чу гласа ми. 
Той извикал към Бога от Шеол, което е еврейската дума за Хадес. 
 

2.2. Йона 2:6 Слязох до дъното на планините; земните лостове ме затвориха завинаги; 
Това е буквално описание на Шеол, от който не може да има връщане. Исус го описва 
като място на порти в книгата на Матей. (Матей 16:18) 

 
2.3. Йона 2:6 ...но пак Ти, ГОСПОДИ , Боже мой, си избавил живота ми от рова. 

Йона свидетелства за своето възкресение. Това е достатъчно доказателство, че Йона 
беше мъртъв. 

 
Йона 2:7 Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за ГОСПОДА и молитвата ми 
влезе при Тебе в святия Ти храм. 
Това отново е доказателство за смъртта на Йона. 

 
2.4. В Матей 12:40 Исус сравни Себе Си с Йона. Исус беше мъртъв в гроба, а духът Му слезе 

в Шеол. 
 
3. СЛУЖЕНИЕТО НА ИСУС В ХАДЕС 
Докато тяло на Исус беше в гроба, духът Му слезе в Шеол/Хадес. 
Ефесяни 4:9 (А това „се възкачи“ какво друго значи, освен че беше и по-напред слязъл в 
местата, по-долни от земята. 
т.е. Исус отиде в Хадес — не за да остане там/ не за да бъде измъчван. 
Псалм 16:10 Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; нито ще допуснеш 
човека, в когото си благоволил, да види изтление. 
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Защо отиде Исус? ЗА ДА ОБЯВИ ПОБЕДАТА СИ. 
1 Петрово 3:18-20 
18Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за 
да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;   
19чрез Когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата,   
20които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните 
на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т. е. осем души, се избавиха 
чрез вода. 
Това се отнася за две неща: 

1. Ной проповядва чрез Духа на Христос – чрез неговото проповядване се спасиха 8 
души. 

2. Духа на Христос проповядва на духовете в тъмницата. Гръцката дума за 
проповядва е керусо, което означава да известя или да обявя. Това не е думата 
евангелидзо, използвана в контекста на проповядване на добрите новини с 
намерение за спасение. Определено е за човека веднъж да умре и след това се 
изправя на съд. Няма втори шанс. Исус отиде в Хадес, за да обяви победата Си над 
всяко началство. Неговата победа е наша победа. Това е нашата утеха посред 
страданието. 

 
Ефесяни 4:8 Затова казва: „Като се възкачи нависоко, плени плен  и даде дарове на 
хората“. 
Той плени плен. Това означава 2 неща: 

1. Метафора за победа над сатана и над всичките му дела. 
2. Извеждане на множеството праведници от отделението на рая в Шеол. 

РАЯ СЕГА Е В НЕГО. 
При смъртта Му пленниците бяха освободени от Шеол. 
Матей 27:51-53 
51И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре до долу, земята се разтресе, 
скалите се разпукаха,   
52гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,   
53които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия 
град и се явиха на мнозина. 
 
В края на 3те дни и 3те нощи Исус влезе наново в Своето нетленно тяло. 
На този етап Той не се беше възнесъл при Татко в телесна форма. Той инструктира Мария 
да не Го докосва. 
Йоан 20:16-17 
16Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи 
„Учителю!“.)    
17Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Татко; но иди 
при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Баща и вашия Баща, при Моя Бог и 
вашия Бог. 
 
Той се възнесе при Татко, за да изпълни модела на небесните неща. 
Евреи 9:22-28  
22И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв; и без проливане на кръв 
няма прощение.    
23И така, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, 
а самите небесни неща – с жертви, по-добри от тях.    
24Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите 
небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас;    
25 и не за да принася Себе Си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището 
всяка година с чужда кръв    
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26(иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света), а на дело в края 
на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.    
27И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,    
28така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се 
яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват. 
 
След това Той слезе. 
 
Когато се срещна с Тома Той вече се беше възнесъл при Татко. Този път Той поиска от 
Тома да То докосне. 
Йоан 20:26-28 
26И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато 
вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!    
27Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи 
в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.   
28 Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! 
 
След 40 дни Той се възнесе в телесна форма в облаците. Той се възнесе, за да седне отдясно 
на Татко, ангели и началства и власти Му се подчиниха. 
 
Облаците се отнасят за свидетелите – това вероятно може да са онези, които са 
преживяли възкресението когато завесата беше раздрана на две. 
 
4. ДЕСТИНАЦИЯТА „СЛЕД СМЪРТТА“ СЕ РАЗЛИЧАВА „ПРЕДИ И СЛЕД 

КРЪСТА“ 
 
ПРЕДИ КРЪСТА:  всички отиваха в Хадес:  в отдела на Изгубените или в Рая. 
СЛЕД КРЪСТА:  вярващите — в Рая;  невярващите — в Хадес 
 
Затова Стефан се моли: 
Деяния 7:59  
И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос с думите: Господи Исусе, 
приеми духа ми. 
 
Стефан отиде в рая – ГОСПОД ИСУС Е РАЯТ. 
 
2 Коринтяни 5:8  
но имаме дръзновение и предпочитаме по-скоро да се отделим от тялото си и да се 
преселим при Господа. 
ДА СЕ ОТДЕЛИМ ОТ ТЯЛОТО И ДА СЕ ПРЕСЕЛИМ ПРИ ГОСПОДА – НЕ ДА СЕ 
ПРЕСЕЛИМ В НЕБЕТО – ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕБЕТО Е РЕАЛНО. 
 
ДЕСТИНАЦИЯ 
Йоан 3:13 
И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. 
Човешкият Син, Който е на небето. 
НИКОЙ ОТ ПАТРИАРСИТЕ НЕ Е БИЛ НА НЕБЕТО. 
СЛЕД КРЪСТА НИЕ ОТИВАМЕ ДА БЪДЕМ С НЕГО. ДА СЕ ОТДЕЛИМ ОТ ТЯЛОТО 
ОЗНАЧАВА ДА СЕ ПРЕСЕЛИМ ПРИ ГОСПОДА. ТОЙ Е НАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ. 
 
 
 
 
 
 



Copyright   Dr. S. Y. Govender 
 

13

ЧАСТ 4 
ДИСКУТИРАЙТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ — ПРИЧИНИ ЗА 
МНЕМОНИКА – „АНАСТАСИС“ – ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ATTESTS TO HIS DEITY — СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ 
NOTIFIES THE BELIEVER OF AVAILABILITY OF DIVINE RESOURCE — 
ИЗВЕСТЯВА ВЯРВАЩИЯ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА БОЖЕСТВЕН РЕСУРС 
ACKNOWLEDGES VICTORY OVER DEATH — ПРИЗНАВА ПОБЕДАТА НАД 
СМЪРТТА 
SATISFIED THE DEMANDS FOR ATONEMENT — ЗАДОВОЛЯВА 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗКУПЛЕНИЕ 
TESTIFIES OF OUR JUSTIFICATION — СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОПРАВДАНИЕТО 
НИ 
ACKNOWLEDGES OUR OWN RESURRECTION — ПРИЗНАВА СОБСТВЕНОТО 
НИ ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
SECURES PERSONAL SALVATION — ОСИГУРЯВА ЛИЧНО СПАСЕНИЕ 
INSTALL HIM AS PRINCE AND SAVIOUR — ПОСТАВЯ ГО КАТО НАЧАЛНИК И 
СПАСИТЕЛ 
SATISFIES THE SIGN OF JONAH — ИЗПЪЛНЯВА ЗНАМЕНИЕТО НА ЙОНА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
ATTESTS TO HIS DEITY — СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ 
Римляни 1:4 
а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син чрез възкресението от 
мъртвите; 
 
NOTIFIES THE BELIEVER OF THE AVAILABILITY OF DIVINE SERVICE — 
ИЗВЕСТЯВА ВЯРВАЩИЯ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА БОЖЕСТВЕН РЕСУРС 
Ефесяни 1:18-20 
18и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която 
ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство    
19и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според 
действието на Неговата могъща сила,    
20с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне 
от дясната Си страна на небесата, 
Ако Бог можа да възкреси Исус от мъртвите, Той може да снабди всяка наша нужда. 
 
ACKNOWLEDGES VICTORY OVER DEATH — ПРИЗНАВА ПОБЕДАТА НАД 
СМЪРТТА 
Римляни 6:8-9 
8Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него,    
9като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта 
няма вече власт над Него. 
Деяния 13:34 
А че Го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в тление, казва 
така:   
„Ще ви дам   
верните милости, обещани на Давид“. 
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SATISFIES THE DEMANDS OF THE ATONEMENT — ЗАДОВОЛЯВА 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗКУПЛЕНИЕ 
Възкресението Му доказва приемането Му.  
Римляни 8:34 
Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше 
възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за 
нас? 
Евреи 9:12-14 
12веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със 
собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.    
13Защото ако кръвта от козли и телета и пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването на тялото,    
14то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог! 
Евреи 10:11-13 
11И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, 
които никога не могат да отмахнат грехове;    
12но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога    
13и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово подножие. 
 
TESTIFIES OF OUR JUSTIFICATION — СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОПРАВДАНИЕТО 
НИ 
Римляни 4:25 
Който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. 
 
ACKNOWLEDGE OUR OWN RESURRECTION — ПРИЗНАВА СОБСТВЕНОТО НИ 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
2 Коринтяни 4:13-14 
13А като имаме същия дух на вяра, както е писано: „Повярвах, затова и говорих“, то и 
ние, понеже вярваме, затова и говорим;    
14понеже знаем, че Този, Който е възкресил Господ Исус, ще възкреси и нас заедно с Исус 
и ще ни представи заедно с вас. 
1 Коринтяни 6:14 
а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си. 
1 Коринтяни 15:53-57 
53Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се 
облече в безсмъртие.    
54А когато това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в 
безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната бе смъртта 
победоносно“.    
55„О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“    
56Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът;    
57но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 
 
SECURES PERSONAL SALVATION — ОСИГУРЯВА ЛИЧНО СПАСЕНИЕ 
Римляни 10:9-10 
9Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.    
10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. 
Деяния 3:26 
Бог, като възкреси Своя Син, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като 
отвръща всеки от вас от нечестието ви. 
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Деяния 5:31 
Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на 
Израел и прощение на греховете. 
1 Петрово 1:3 
Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, Който според 
голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос 
от мъртвите, 
 
INSTALL HIM AS PRINCE AND SAVIOUR — ПОСТАВЯ ГО КАТО НАЧАЛНИК И 
СПАСИТЕЛ 
Деяния 5:30-31 
30Бог на бащите ни възкреси Исус, Когото вие убихте, като Го приковахте на дърво.    
31Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на 
Израел и прощение на греховете. 
 
СЪЩО: 
ГЛАВА 
Ефесяни 1:20-23 
20с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне 
от дясната Си страна на небесата,    
21далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се 
наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.    
22И всичко покори под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,    
23която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във 
всички. 
СВЕЩЕНИК 
Евреи 7:23-28 
23При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да 
продължават в чина си,   
24а Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг.    
25Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже 
винаги живее, за да ходатайства за тях.    
26Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от небесата;    
27Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо 
за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това веднъж 
завинаги, като принесе Себе Си.    
28Защото законът поставя за първосвещеници немощни хора; а думите на клетвата, 
която беше след закона, поставят Сина, Който е съвършен навеки. 
ХОДАТАЙ 
Римляни 8:34 
Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше 
възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за 
нас? 
СЪДИЯ 
Деяния 10:41-42 
41не на целия народ, а на нас – предварително избраните от Бога свидетели, които 
ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.    
42И ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е 
определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 
 
SATISFIES THE SIGN OF JONAH — ИЗПЪЛНЯВА ЗНАМЕНИЕТО НА ЙОНА 
Матей 12:38-40 
38Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да 
видим знамение от Теб.    
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39А Той им отговори: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго 
знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.     
40Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така 
и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 
 
ЧАСТ 5  
ДИСКУТИРАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
 
5.1 ПРАЗНИЯТ ГРОБ 
 
Йоан 20:1-8 
1В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още 
беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.    
2Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус 
обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.   
3И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;   
4и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на 
гроба.    
5И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.    
6След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени    
7и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на 
отделно място.   
8Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва. 
 
Тялото липсваше понеже беше възкръснало от мъртвите. 
 
5.2 СВИДЕТЕЛИТЕ 
 
Деяния 1:1-3 
1Първата книга написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто 
започна,    
2до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, 
които беше избрал;    
3на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни 
доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше 
за Божието царство. 
 
5.2.1 ЯВЯВАНЕТО НА МАРИЯ  
Йоан 20:11-17 
11А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба   
12и  видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, 
единият откъм главата и другият откъм краката.   
13И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ 
и не знам къде са Го положили.    
14Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.   
15Исус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, 
Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го 
взема.   
16Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи 
„Учителю!“.)    
17Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Татко; но иди 
при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Баща и вашия Баща, при Моя Бог и 
вашия Бог. 
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5.2.2  ЯВЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
Йоан 20:19-25 
19А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където 
бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, 
застана на средата и им каза: Мир вам!    
20И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, 
като видяха Господа.    
21И Исус пак им каза: Мир вам! Както Татко изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.   
22И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.      
23На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.     
24А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус.    
25Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя 
на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не 
сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 
 
5.2.3  ЯВЯВАНЕТО НА ТОМА 
Йоан 20:26-29 
26И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато 
вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!    
27Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи 
в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.   
28Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!    
29Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома , ти повярва; блажени онези , които, без да 
видят, са повярвали. 
 
5.2.4 ЯВЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА ТИВЕРИАТСКОТО ЕЗЕРО 
Йоан 21:1-10 
1След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:   
там бяха заедно  
2Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите 
синове и други двама от учениците Му.   
3Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. 
Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо.    
4А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е 
Той.    
5Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.    
6А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така, те 
хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба.    
7Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, 
като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в 
езерото.   
8А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около 
двеста лакти, и влачеха мрежата с рибата.   
9И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб.   
10Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте. 
 
5.2.5 ЯВЯВАНЕТО НА ДВАМАТА ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС 
Лука 24:13-16 
13И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 
шестдесет стадия от Ерусалим.   
14И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало.    
15И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;    
16но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят. 
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5.2.6  ЯВЯВАНЕТО НА 11те УЧЕНИКА ЗАЕДНО С ДВАМАТА, КОИТО БЯХА ПО 
ПЪТЯ ЗА ЕМАУС. 
Лука 24:33-38 
33И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани 
единадесетте и тези, които бяха с тях,    
34които казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон.   
35Те пък разказаха за станалото по пътя и как Го познаха, когато разчупваше хляба.    
36И когато говореха за това, сам Исус застана между тях и им каза: Мир вам!    
37А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.   
38И Той им каза: Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? 
 
5.2.7  ОПИСАНИЕТО НА ПАВЕЛ ЗА ЯВЯВАНИЯТА НА ХРИСТОС 
1 Коринтяни 15:4-8 
4че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;     
5и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,   
6че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и 
досега са живи, а някои починаха;    
7че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли;    
8а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой изтърсак. 
Павел потвърждава, че Исус е бил видян от повече от 500 човека наведнъж – повечето от 
които били все още живи по времето когато е написал това. 
 
5.2.8 ЯВЯВАНЕТО НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ ЙОАН 
Откровение 1:12-18 
12И се обърнах да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем 
златни светилника;    
13и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в 
дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;    
14а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като 
огнен пламък;    
15и краката Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена; а гласът Му беше 
като на много води;    
16и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата Му излизаше меч, остър и от 
двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.    
17И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи десницата Си 
върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и Живият;     
18бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 
 
Йоан 14:19 
Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз живея, и вие 
ще живеете. 
 
5.3 ДОКАЗАТЕЛСТВОТО НА ПРОМЕНЕНИ ЖИВОТИ 
Изплашените ученици бяха радикално променени от това, за което свидетелстваха. Те 
дадоха живота си не за материална облага, а за увереността в това, за което 
свидетелстваха. Множеството променени животи днес свидетелства за Неговото 
възкресение и за настоящата работа в живота на вярващите. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


