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Като християни, ние вярваме във възкресението на Исус Христос. След разпъването на 
Господ, Святия Дух влезе в гробницата, където бе положен и Го възкреси. Затова на 
Великден пеем, че Христос възкръсна от гроба – победи враговете Си и сега царува завинаги 
със светиите. 

Ние вярваме също и, че чрез силата на Христос ще бъдем възкресени. Това ще се случи, 
когато Той се върне. Библията казва, че всички ние ще се променим в миг на око. Святия Дух 
ще ни възкреси от тази земя с нетленни тела и ще ни постави в самото присъствие на Господ. 

Това е възкресителната сила на Бог, за която Павел говори в посланията си.  

Искам да ви покажа, че днес Христос все още възкресява мъртвите. 

Тук говоря за възкресения живот, който Бог дава на онези, които са духовно мъртви. Павел 
описва тази съживителна сила в посланието си до ефесяните: 

„И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили 
някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега 
действа в синовете на непокорството,  

между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме 
изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и 
другите.  

Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че 
бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени – и 
като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус” 
(Ефесяни 2:1-6). 

В момента много християни са мъртви в духа и нямат истински 
живот. 

Когато живееш според плътта, това в крайна сметка води до смърт. Не говоря за физическата 
смърт, а за това живота ти да е пресъхнал. Например, колкото по-отегчен се чувстваш от 
материалните блага и плътските удоволствия, толкова по-силни си изкушаван да се потопиш 
още по-дълбоко в тях и толкова по-празен се чувстваш. Това е духовна смърт. 
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Павел говори за това, когато казва, че ние сме „приели смъртната присъда в себе си, за да не 
се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите” (2 Коринтяни 1:9). Той казва: 
„Господ ме избави от голяма смърт. И продължава да ме избавя. Той ще продължи да бъде 
верен и ще ме избавя и в бъдеще.” 

Това, което Павел казва тук, е подплатено със силна история. Веднъж той проповядваше в 
Ефес – град, който се покланяше на богинята Диана. Търговците на сребро в Ефес бяха 
направили състояние от продажбата на малки копия на богинята. Но когато Павел се появи 
на сцената, той проповядва: „Вашия бог не е истински. Има само един истински Бог. И Сина 
Му живя и умря, така че тези, които са мъртви, да могат да живеят.” 

Разярените търговци на сребро разбраха, че бизнеса им е застрашен. Така че подтикнаха 
тълпата да залови Павел и решиха да го убият. Павел беше сигурен, че ще умре. 

Изправен пред смъртта, Павел написа тези пленителни думи: 

Павел изповяда: „Бяхме изключително притеснени, свръх силите си, така че дори се 
отчаяхме за живота си”(2 Коринтяни 1:8). Той добави под формата на обяснение: „Но ние 
самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на 
Бога, който възкресява мъртвите” (1:9). 

Кажи ми, бил ли си някога толкова отчаян и безсилен за живота си, колкото Павел? Когато 
той каза: „отчаях се за живота си”, той казваше, че е получил смъртна присъда: „бяхме 
приели смъртната присъда в себе си”. 

Но на сцената се появи Бог и го освободи. Преживял чудо, Павел писа до църквата в Ефес: 
„Бях възкресен от мъртвите. Бог ме изведе от гроба. Видях ада в очите, но Бог ме възкреси!” 

Тук в Ню Йорк, ние ежедневно виждаме множества, които 
изглеждат жизнени, но всъщност са мъртви. 

Този град изглежда като определение на думата живот. Никога не е в покой. Управителите 
на гигантски корпорации са заети със сделки, големи търговци пренасят стоки, 
развлекателните компании продават хиляди билети за представления. 

Междувременно по улиците търговци продават изделията си, собствениците на кафенета 
продават храна, а таксиметровите шофьори идват и си отиват, превозвайки пътници. Голяма 
бъркотия е и всички са заети. Ню Йорк просто не изглежда мъртъв.  

Но Божият Дух идва в сърцето и задава въпроси: „Това ли е живота? Да купуваш и продаваш, 
да си винаги зает? Човешката дейност ли означава истински живот? Какво се крие зад цялата 
тази заетост?” 
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Вечер хората заливат улиците на Ню Йорк, за да участват в нощния живот. За онези, които не 
познават Христос, забавленията изглеждат весели. Грехът носи удоволствие, а нощем града 
изглежда много жив. 

Но в крайна сметка, греха доскучава. И когато партито свърши, същия грях, който носи 
удоволствие, донася и душевна скръб. 

Бог има предвид точно това, което казва: „Заплатата на греха е 
смърт” (Римляни 6:23). 

В цялата глава 8 от Римляни, Павел описва разрушителната реалност на греха. Той казва: 
„Ако живееш според плътта, ще умреш. Ако си воден от похот, ако живееш само чрез 
сетивата си, ще умреш. Тялото е мъртво поради греха.” 

Накратко – смъртта означава липса на живот и само Исус дава живот, провъзгласявайки: „Аз 
съм възкресението и живота.” 

Понеже невярващите нямат живот, всичко, което преследват води до смърт. Това е 
причината толкова много хора да се обръщат към алкохола и „освежителните” наркотици. 
Да се надрусат вече не е забавление за тях, а е по-скоро опит да притъпят болката, 
причинена от греха, от истинска празнота. 

„Помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и 
поради закоравяването на тяхното сърце, които, изгубили всякакво чувство, са се предали на 
разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота” (Ефесяни 4:18-19). 

Какво ужасно състояние описва Павел. Той казва: „Този вид хора са толкова предадени на 
света от удоволствия, че вече не чувстват.” С две думи, те са се закоравили за всяко чувство 
за Бог или живота. 

В милостта Си Господ достига до всяка закоравяла душа. 

Павел показва разликата в състоянието на онези от Христовото тяло: „Но вие не така сте 
познали Христос; ако наистина сте Го чули и сте научени в Него, както е истината в Иисус, че, 
що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в 
измамните страсти, и бивате обновявани в духа на своя ум” (Ефесяни 4:20-23). 

Посланието на Павел е ясно: „Можеш да бъдеш възкресен. Можеш да бъдеш променен. 
Можеш да имаш нов живот.” 

Когато проповядвах това послание в Таймс Скуеър Чърч, погледнах към една жена в 
събранието ни, която беше прекарала много години в нощни танци, пирувайки до ранни 
зори. Тя беше изкарала десет години в една дискотека наблизо, опитвайки се да намери 
мир. 
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Когато влезе в църквата ни, беше изтощена от всичко това, духовно мъртва. Тя влезе с 
копнеещо, търсещ сърце. Когато ме е чула да проповядвам, си е помислила: „Този човек 
говори директно на мен. Той чете мислите ми. Сигурно е медиум!” 

По-късно разбира, че Святия Дух е разкривал състоянието на сърцето й. Онази вечер тя 
излезе пред амвона и предаде живота си на Исус. Сега е жива чрез силата на Този, Който е 
възкресението и живота! 

В която и да е църква може да погледнете тези, които стоят до вас и 
да видите хора, които са били мъртви, а сега са възкресени за 

живот. 

Както ти, така и братята ти преди са били мъртви в прегрешенията и греховете си. Всъщност, 
много от щастливо женените двойки, които виждате, в някакъв момент са били пред развод. 
Били са убедени, че брака им е мъртъв, безнадежден. Но Бог ги е възкресил за нов живот. 

Тази седмица получих имейл от един пастор, който напуснал църквата си. Този човек беше 
убеден, че е неудачник. Изпаднал в дълбок грях и изгубил жената и децата си. Целият му 
живот се разпаднал и той започнал да се взира в смъртта. 

В най-тежкия си момент, той паднал на колене и извикал за помощ. Исус дошъл при този 
съсипан, отчаян човек и вдъхнал нов живот в него. Малко след това, съпругата му се обадила 
и казала: „Липсва ми Исус. Може ли да опитаме отново?” 

Днес този пастор работи в един от нашите центрове за възстановяване на наркомани. 
Помислете за Ефесяни 2:1-2: „И (Господ) съживи вас, които бяхте мъртви във вашите 
престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според 
княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството.” 

Вероятно това описва твоите преживявания. Преди да познаваш Господ, ти се занимаваше с 
твоите си неща. Беше уловен от духа на времето, опитвайки всеки грях и удоволствие. 
Мислеше си, че ще „изключиш Бог” за известно време. Вярваше, че добрите ти дела и 
дарения ще те спасят. 

След това Господ дойде при теб. „Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата 
любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи 
заедно с Христос – по благодат сте спасени – и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим 
заедно с Него в небесни места в Христос Иисус” (Ефесяни 2:4-6). 

Възлюбени, става дума за това да придобиеш нов живот, който може да се намери само в 
Христос. Тук Павел не говори за последното възкресение. Той описва какво прави Бог на 
земята – възкресение тук и сега! 
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Кажете ми, какво е това, ако не възкресение, когато Божия Дух излезе на улицата, докосне 
мизерстващия грешник и го промени? Това се е случвало на стотици и стотици хора в нашата 
църква. Много от тях живееха на улицата, някои бяха бездомни, наркомани, други - 
проститутки, но Исус ги докосна с нов живот. 

Същото се случва по целия свят в църквите, които проповядват Евангелието, в малки и 
големи събрания. Мъртвите се променят, дава им се нов живот, защото в Христос всичко 
става ново: „И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, 
(всичко) стана ново” (2 Коринтяни 5:17). 

Аз вярвам в това, което наричат „божествени срещи”, организирани 
от Святия Дух. 

Наскоро един млад мъж ми изпрати имейл, в който ми разказваше за най-драматичния 
момент в живота си. Той писа: „Бях отчаян, понеже бях изгубил всичко. Просто чувствах, че 
за мен няма надежда. Бях опитвал всеки грях, всеки възможен начин да постигна мир. Но 
нищо не помогна. 

Накрая реших, че не мога повече. Опрях пистолет до главата си и бях готов да се самоубия. 
Тогава казах последна молитва: „Господи, ако те има, по-добре ме спри или умирам.” 

В този момент чух глас в мен да казва: „Отиди и провери пощата си.” 

Младежът оставил пистолета и отишъл до пощата. Анонимен човек му бил изпратил пакет. 
Той го отворил и открил екземпляр от книгата ми „Кръстът и героите на ножа”. 

Младежът седнал и започнал да я чете. Продължил да чете, докато не я свършил. Тогава 
започнал да плаче. Извикал: „Господи, щом можеш да спасиш Ники Круц - зъл шеф на банда, 
можеш да спасиш и мен.” 

Днес този млад мъж гори за Господ. Бог дойде и се намеси, спаси го от двойна смърт! 

Питам те – кое те накара да отидеш за пръв път на църква? 

Какво очакваше, когато за пръв път посети църковна служба? Отиде ли там с отворено 
сърце? Надяваше ли се, че нещо ще пробие душата ти и ще ти даде мир? Надяваше ли се, че 
ще бъдеш дълбоко докоснат и ще получиш утеха? 

Казвам ти, че не си стигнал до църквата си случайно. Милостивият Дух на Христос те е завел 
там. Всъщност, Той те е наблюдавал с радара Си от известно време. Както казва Бог: „Вие не 
избрахте Мен, а Аз избрах вас” (Йоан 15:16). 

Бог е абсолютен. Той не се шегува с живота на хората. Може да премести небето и земята, за 
да постигне целите Си. И те постави точно където си, за да те спаси, и за да задвижи плана 
Си за твоя живот. 
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Преди няколко години, една млада жена, която беше пристрастена към хероин, дойде, за да 
чуе една моя проповед. Тя поддържаше навика си като проституираше. Тази закоравена 
млада жена отдавна нямаше чувства. Всъщност, тя никога в живота си не беше плакала. 
Беше коравосърдечна, горчива, мъртва вътрешно. 

Тогава, по средата на посланието, тя почувствала нещо топло в себе си. Изведнъж пожелала 
да се моли: „Господи, ако те има, моля те, накарай ме да се разплача.” 

Една сълза започнала да се стича. След това друга. И още една, и още една, докато накрая 
цяла река започнала да се стича по лицето й. Излял се всеки грам горчилка и чувство за 
отхвърляне.  

Тази млада жена е Куки Родригес, която след това написа книгата „Моля Те, накарай ме да 
се разплача”. Тя беше възкресена от мъртвите! Днес Куки пътува из Тексас, разказвайки 
историята за възкресителна сила на Бог. 

Господ призовава всичките Си блудни синове и дъщери да се 
върнат у дома. 

За Бог няма значение колко дълбоко си в греха. Няма значение, че си мислиш, че Той не те 
обича. Любовта и милостта Му са на прага на сърцето ти. Просто отвори вратата – сега. Той 
ще дойде и ще те възкреси за нов живот. 

Ето го Божия призив към теб от Ефесяни 4:17-23 (перифразиран): 

„Не ходи по пътя на някои, които са отчуждени от Божия живот поради невежеството в тях, 
поради слепотата на сърцето им. Те са безчувствени и са се предали на похотливост. Остави 
всичко това настрана и бъди обновен – възкръсни в духа на ума си.” Амин! 
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