
Възкресен от мъртвите
„Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.“( 1 Коринтяни 

15:20)
„Аз съм възкресението“, казал Исус, „ и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, 
ще живее;   и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века.  „ ( Йоан 
11:25,26)  Наистина,  най-сладката  история,  разказвана  някога,  съдържа  това 
благословено съобщение, което дошло от него, който е говорил така, както никой 
друг  човек  не  е  говорил.  Победната  надежда  на  възкресението!  Скъпоценна 
Библия! Единствената книга, която учи за възкресението на мъртвите и представя 
истината, че мъртвите са мъртви.
Когато  видим,  че  „наказанието  за  грях  е  смърт“,  а  не  захвърляне  в  дупка  на 
мъчение и присъдата на човека е гроба, а не огнената пещ; така че целия човешки 
род отива в  шеол или  хадес, в скрито място, мъртво състояние, както  e  станало с 
нашия Спасител; после ние ще видим, че всичко, от което се нуждаем е да бъдем 
спасени  от  шеол  и  хадес,  както  е  бил  Спасителя.  Възкресението-  спасението  е 
единствената надежда на Църквата и света.
Давид от Стария Завет използва думата шеол; Петър в Новия Завет използва думата 
хадес.  Няма диспут за тези, които внимателно са изследвали въпроса какво тези 
думи означават. Думите шеол и хадес са добре известни не със значение за място за 
страдание  или  мъчение,  или  унищожение  от  какъвто  и  да  е  вид,  но  означават 
несъзнание в мъртвото състояние.
Както Исус се е възнесъл от хадес, така ще бъде и с целия човешки род. Тъй като 
Бащата го е  възкресил от  мъртвите  на  третия ден,  така  той ще възкреси и нас, 
Църквата, от  мъртвите.  И  нещо  повече,  неправедните  също,  тези,  които  не  са 
одобрени от Бог в настоящия живот, ще бъдат също събудени от съня на смъртта. Те 
ще бъдат информирани във връзка с греха и че са живеели под управлението на 
греха и смъртта.  И по-нататък те ще могат да се научат на праведните пътища, 
наградата за които е вечен живот.

Взривяване преградата  на смъртта
Казано  на  поетичен  език,  Исус  „взривява  преградата  на  смъртта“  чрез  своето 
възкресение.  Не  беше  възможно  за  него  да  бъде  държан  от  смъртта,  пише 
Апостолът (Деяния  2:24)  Божествената  присъда е,  че  той  е  бил верен и  че  той 
трябва да получи награда за живот на най-високо равнище- Божествена природа. 
( Ефесяни 1:20,21)
Нашите фантазии могат легитимно да рисуват картина, в която ангелите се удивили 
на опита на Спасителя от времето, когато той напуснал небесната слава и бил плът, 
живеещ сред хората  до неговата промяна след възкресението,  като се върнал от 
земен образ обратно на небесно ниво, но „ по-високо от това на ангелите“. Както те 
пеят в тяхната родна възторжена песен за велики неща на голяма радост за всички 
хора, така и са изпълнени с възхита, как Бащата е разрешил той да бъде прелъстен и 
изпитан, как му е била излята чашата на страданието, която той е изпил до дъно. Те 
се дивели, когато „ Той умря, праведния за неправедните“. Те гледали и се чудели, 
час след час, когато той останал в гроба- мъртъв.Тяхната лоялност към Небесния 
Баща  е  била  тествана  също  през  този  период,  но  е  била  възнаградена,  когато 



видели, че Божествената сила го възкресила дори до по-чудесна слава, каквато е 
имал той преди.
С  какво  усърдие  ангелите  трябва  да  са  признали  Възкресения,  в  хармония  с 
декларацията  на  Бащата:“  Нека  всички  божии  ангели  да  му  се  преклонят“. 
„  Достойно  е  Агнето  да  получи  славата,  честта,  властта,  мощта  и  силата“. 
Въпросът,  на  който  трябва  да  се  обърне  специално  внимание,  е  промяната  в 
естеството, която нашият Спасител е изпитал след възкресението. Тази промяна не 
е  станала  по време на  трите  дни  в  гроба,  но  през  трите  и  половина  години от 
неговата служба, която е завършила с възкресението му. На тридесет години той 
отдава себе си – предава своите земни привилегии, права и надежди в Бащините 
ръце, да бъде покорен във всичко на Божественото провидение, на всичко, което то 
ще разреши. В този момент жертвата на неговата плът е била приета. Доказателство 
за приемането е било предаването на Светия Дух, който като гълъб е кацнал върху 
него  и  е  направил  бързо  и  осветително  влияние  върху  ума  му,  като  му  е  дал 
възможност  да  разбере  повече,  отколкото  човек  и  да  се  представи  с  действия, 
повече от човек.
Исус, Новото Създание, родено от Светия Дух в Йордан, е правило великите дела 
на  Бащата.  Неговата  плът,  неговата  човечност  е  била  постепенно  положена  в 
жертва, в хармония с Божественото провидение. Той „пил чашата“, която Бащата му 
бил налял.

Божествената Сила „ Довела от мъртвите великия Овчар“
Под термина Великден се празнува момента на възкресение на Нашият Господ от 
мъртвите.  Неговото възкресение е истина или лъжа. Павел ни уверява,  че ако е 
лъжа, то нашата вяра, нашата надежда, нашето проповядване и учение са напразни- 
ненужни. Ако възкресението от мъртвите е невъзможно, то тогава възкресението на 
Исус е  невъзможно.  Ако възкресението на  Исус  не  се  е  случило,  то  тогава  ние 
нямаме  доказателство,  нямаме  база  да  вярваме,  че  Божията  сила  ще  възкреси 
Църквата. Ако Божествената сила е „ довела обратно от мъртвите великия Овчар на 
овцете“, то тогава Йехова е този, който ще ни изведе също от мъртвите чрез Исус, в  
определеното Божие време.
Нека  никой  не  отбягва  въпроса!  Нека  решим  най-  сетне!  Дали  вярваме  във 
възкресението  от  мъртвите  или  не.  Ако  възкресението  е  мит,  тогава,  казва 
Апостолът,  всички,  които  са  заспали  с  вяра  в  Христа,  са  погинали-  те  не  са  в 
небесата,  а  в ада или на вечно мъчение.  Ако ние вярваме във възкресението от 
мъртвите, на праведни и на неправедни, то тогава логично ние трябва да признаем, 
че  те  са  мъртви,  освен в  Божественото обещание,  цел  и наредба.  Решението за 
възкресението е въпрос от най- съществено значение, тъй като то афектира всяка 
доктрина на Християнската Църква ( 1 Коринтяни 15:13-19)

Христос, първият плод
„Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.“ ( 20 стих).  О, 
благодарение на Бог, Апостолът не е вмъкнал възможността нашият Господ да не е 
бил  възкресен.  Просто  той  е  поставил  въпроса,  за  да  можем  да  претеглим 
съдържанието  му-  колко  много  зависи  от  отговора.  Той  възторжено  отговаря, 
„Христос възкръсна!“.Ние се радваме на това по няколко причини. Първо, колко 
тъжно би било, ако този, който отдаде своята слава и бе направен в плът и опита 
смъртта  заради  нас,  да  загуби  своят  лоялен  стремеж  да  ни  служи  и  да  върши 



Бащината воля! Колко сме щастливи, че той е възкресен и че той не беше възкресен 
обратно в  плът,  със  загуба на  своята  небесна слава,  но  възкресен като Цар над 
всички други и участник в Божествената природа!
Второ, ние сме щастливи, че заради нас и заради целият човешки род, ако нашият 
Господ не беше възкресени от мъртвите, биха се доказали едно от двете неща- или 
че той не е бил верен, до Божествения стандарт- и затова неговия живот не би бил 
достатъчен да замести изгубения човешки живот на Адам, или би се доказало, че 
Бог, който му е обещал да го възкреси от мъртвите, ако той е послушен до смърт, не 
е способен да извърши това; и ако не е способен да го възкреси от мъртвите, ние 
също бихме били без надежда, дори ако нашите грехове са изтрити от добродетелта 
на неговата жертва.
Апостолът  продължава  да  ни  казва,  че  мъртвите  няма  да  бъдат  възкресени 
наведнъж- „ но всеки по своя ред“ (1 Коринтяни 15:23). Първа по ред е Църквата. 
Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение...те ще бъдат свещеници 
Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.( Откровение 20:6)
Апостолът посочва, че преди светиите да се свържат с Христос и да управляват 
заедно,  те  ще  бъдат  променени  като  него,  т.е.  като  небесни  същества.  Той 
декларира, че както сега ние имаме образа на земния Адам, така чрез промяната на 
възкресението,  ще  ни  бъде  дадена  природа  и  подобие  на  Втория  Адам,  нашия 
победоносен Господ. Ние ще бъдем като него и ще го видим какъвто е. Така че 
Първото  Възкресение  се  отнася  до  тази  специална  класа,  Избрани,  които  ще 
участват във големите и скъпоценни обещания; те ще седят на трона със Спасителя.
После  ще  започне  второто  възкресение,  което  ще  бъде  работата  през  цялото 
управление на Месия, както е обяснено от Павел. Христос трябва да царува, докато 
положи всички врагове под нозете си – последния враг ще бъде смъртта.
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