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1. УВОД- 

Когато четем биографий на различни 
личности, ще видим, че те обикновено 
приключват със смъртта на човека. Някои може 
да включват и погребението му.  

Ако Исус беше обикновен човек, Евангелието 
на Йоан щеше да завърши с обвиването на Исус 
в плата с който са обвивали мъртвите и 
поставянето му в гроба. За разлика от многото 
биографии, тази завършва различно. Евангелист 
Йоан ни води при гроба в първия ден на 
седмицата, за да ни представи една уникална 
картина. 

(СЛ.2) От миналата година тази картина на 
Възкресението много ми харесва. Тя представя в 
меки цветове една велика истина: 

-в далечината се вижда празен кръст 
-на преден план се вижда празен гроб 
Две неща които не трябва да бъдат изтрити от 

времето: 
-празния кръст – този жесток инструмент за 

дълго, мъченическо убиване на жертвите на 
Римското правосъдие. Този символ на 
човешката жестокост, който чрез Христос 
придобива съвсем друго значение. Миналата 
седмица няколко пъти пяхме онзи стар 
християнски химн: „На един хълм далеч“ . 
Припева грабва сърцето като казва: 

„Ще ценя много тоз стар груб кръст 
Докато свърша този път на пришълец 
Ще държа здраво тоз стар груб кръст, 
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Скоро аз ще сменя го с венец.“ 
Може да звучи налудничаво за невярващия, 

но за мен, който знае какво се случи на този 
кръст, този инструмент за екзекуция, наистина е 
символ на вечен живот. Той е моста по който 
мога да мина над пропастта на греха и 
осъждението.  

-празния гроб- символа на възкресението. 
Исус сложи началото на нещо, което e много 
различно от всички други религии. Словото Го 
нарича „първия плод на починалите“ 1 Сол.15:23 

Братко и сестро, ние дори да умрем, нашите 
гробове, ги чака същата участ, както и гроба на 
Христос- те ще бъдат изпразнени, за да бъдат 
нашите кости облечени във възкресенско 
прославено тяло. 

 
Първия ден на седмицата по Еврейски е денят 

след Съботата и това е неделния ден. Йоан 
извежда на сцената на при празния гроб , една 
драматична героиня: Мария Магдалина. Една от 
многото Марий, които срещаме около Исус в 
служението Му. За нея има много спекулации, но 
това което е сигурно, че Исус я срещна в 
началото на своето служение и изгони от нея 
седем демона. Братя и сестри, един демон е 
достатъчен за превърне живота ти в ад. Какъв 
ли е бил живота на тази бедна жена, която 
вероятно е нямала секунда почивка, като тъкмо 
единия я е оставил и другия я поема със свежи 
сили за да я тормози. Нищо чудно, че тази жена я 
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виждаме последна на кръста и първа на 
гроба.  Нищо чудно, че дори и когато 
благодетеля и е мъртъв, тя пак иска да Му 
покаже признателност и да Му послужи.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Тази сутрин искам да извървим едно странно 
пътуване, което Мария извървя. Пътуване, което не 
се измерваше в метри или километри, а във вяра. 
Да вярваш в смъртта на Учителя в този момент  не 
беше трудно, защото Мария беше свидетел на това 
как в Петък тялото на Исус беше внесено в гроба. 
Разкъсано, обезобразено, прободено от гвоздеите и 
от копието на стотника, мъртвото тяло на Исус беше 
повито и внесено в скалния гроб. И сега в стих 11 
ние я виждаме, че в суматохата на другите, които 
говореха за различни неща, тя просто се беше 
отдала на една допълнителна мъка. Едната мъка 
идваше от скорошната смърт на Исус, а втората 
толкова бързо след първата, от липсващото тяло на 
Учителя в гроба. Така скръбта ставаше по-силна от 
всяко друго очакване и предположение и ние 
виждаме Мария с една …   

(СЛ 3) А)Помрачена вяра- 11-15ст. 

       Мария имаше вяра, която в този момент 
натрупването на събитията беше помрачило. Дошла 
рано на гроба, тя се сблъска с нещо което не 
разбираше напълно и в слабостта и неразбирането 
си, тя правеше това което можеше: плачеше.  
Вижте, факта че беше дошла още по тъмно на гроба 
говори много за нейната вяра. Словото казва: 
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(СЛ 4)Притчи 8:17  Аз любя ония, които ме любят, И ония, 

които ме търсят рано, ме намират.  
Много е важно, когато вълните на живота ни 
настигнат, когато стане тъмно и трудно, да не губим 
вяра. Какво означава да не губим вяра? Означава 
да продължаваме да обичаме Бога. Може да ти е 
трудно да се молиш. Може сълзите да измият 
надеждата ти напълно. Може болката да не ти дава 
сили да извикаш към Бога. Помни, не спирай да Го 
обичаш. Не хвърляй обвинения към Него, опитай се 
да хвърлиш грижите и страховете си на Него. Кажи 
както Йов: 

(СЛ 5)Йов 13:15  Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам; 

       Мария плачеше до празния гроб. Не е ли това 
един парадокс. Празния гроб, който за вече 2000 
години, за милиарди вярващи е символа на радост, 
сигурност и надежда, за Мария беше причина за 
скръб. Тя плачеше неудържимо, че гроба на 
Учителя е празен.  

Много често и ние плачем, за неща за които 
трябва да се радваме.  

Пр. Преди две-три седмици получих сериозно 
възпаление на крака. Толкова зле стана, че 
трябваше да започна лечение с антибиотици. Аз не 
съм привърженик на антибиотиците, но видях, че се 
налага. След няколко дни редовно взимане на 
лекарството, забелязах, че нещо друго, което ме 
безпокоеше в тялото ми изчезна. Когато прочетох за 
какво това лекарство въздейства, видях нещо, за 
което благодарих на Бога: 
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Разбрах, че предизвиквайки тази 
външна инфекция на крака ми, Бог ме е принудил да 
взема лекарство, което да коригира, нещо вътрешно 
и скрито, което аз нямаше да му обърна внимание и 
можеше да се превърне във сериозен проблем след 
време. Инфекцията беше много болезнена и в един 
момент дори стана опасна и страшна. Бяхме с Ема и 
Даниел в планината. Децата като ме видяха се 
изплашиха и Даниел тръгна посред нощ да търси 
аптека. Но това което ме плашеше и тревожеше, Бог 
го превърна в грижа и изцеление, на нещо друго, 
което можеше да е много по-опасно и страшно.  

Много е трудно и изисква много вяра, да можеш 
да видиш, невидимото. Мария беше с помрачена 
вяра и затова плачеше при вида на празния гроб, за 
който трябваше да се радва. Слава на Бога, че 
Мария не намери онова което търсеше- мъртвото 
тяло на Исус. Ако тя го беше намерила, тогава ние 
днес щяхме всички да плачем.  

Уви на Мария дори ангелите не успяха да 
пресушат сълзите или да успокоят ума и. Тя 
търсеше тялото на разпънатия. Умрелия! Онзи 
който имаше нужда да се погрижат за Него. Тя не 
схващаше още кой е Исус.  

(СЛ 6)Ангелите я попитаха кого търси и тя честно 

им сподели разбирането си за Исус:  
Йоан 20:13  И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото 

дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.  

(СЛ 7)Разговора им е прекъснат от шум зад нея и 

тя се обръща за да види фигурата на някой Когото 
не разпознава. Ами да, и пътуващите към Емаус не 
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Го познаха, и ловуващите ученици на езерото не Го 
познаха. Защо? Какво заслепи очите им? Наскоро 
преживяното разочарование, скръбта, 
сътресението, страха, паниката. Да, всичко това и 
още много неща можеха да бъдат като плътна 
завеса за очите на учениците. Тези неща и днес са 
завеса пред нашите очи, за да не можем в тези 
моменти да видим, че Исус е до нас.   

Нека се запитаме, дали сме имали случай, когато 
Бог е бил близо до нас, а ние не сме Го разпознали? 
Ще си спомним ли, колко често в молитва сме 
търсили Бог, и помощ идва от някъде, а ние 
забравяме за Бога и отдавате цялата благодарност 
на човека.  

Пр. Като онзи вярващ, който много бързал за 
работа. Закъснелите ги глобявали солено. Преди да 
стигне до паркинга, човека много се притеснявал, че 
паркинга е винаги препълнен и докато търси място, 
ще закъснее още повече, затова почнал да се моли: 

Мили Боже, моля те нека има място, на паркинга. 
Ако Ти ми осигуриш едно място, аз обещавам че 
ще давам повече от десятък в църква, ще ходя 
редовно на служби, ще чета по-често Словото, ще 
…, и така докато карал той обещавал на Бога, какво 
ще направи, само и само Бог да му осигури едно 
свободно място, той приближил до бариерата на 
входа. Когато влизал в паркинга, от другата страна 
на изхода, той видял негов близък колега, който 
излизал по работа. Колегата му извикал през 
прозореца на своята кола: Аз тръгвам, няма 
свободни места, но паркирай там където бях аз и му 
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казал номера на паркомястото! 

Като чул това, вярващия погледнал нагоре и казал: 
Боже, не се ангажирай да ми търсиш място за 
паркиране, той колегата ми отстъпи неговото 
място! 

Помрачената вяра, не означава в никакъв 
случай, че Исус Го няма наблизо! Помрачената от 
живота вяра, не означава, че Исус е мъртъв, 
откраднат или безпомощен да помогне.  

Исус често допуска скръбта да замъгли очите на 
вярващите, с цел да ни научи, на онзи урок, на който 
Той научи Мария: 

Знай и помни, че когато се чувстваш най-
изоставен и самотен, Бог е най-близо до теб. 
Когато се чувстваш най-страдащ и безпомощен, 
Исус е надвесен над теб. Това е труден за 
научаване урок, но който го научи, е блажен. Четири 
от деветте блаженства, са казани за хора които са в 
беда, скръб, гонения и хулене. В скърбите, 
трудностите и бедите, вярващия помъдрява  

Мили братя и сестри, можем ли винаги когато 
чувстваме вярата си помрачена, поставена на 
изпитание чрез обстоятелствата около нас или във 
нас, да си напомняме: 

Исус не попита Мария: Какво търсиш?, попита я 
КОГО ТЪРСИШ? Той пита и нас, когато сме 
наскърбени от живота: КОГО ТЪРСИШ? Не е важно 
в трудностите да получим онова което искаме. 
Важно е да намерим Исус! Ако намерим Исус, ние 
имаме всичко друго! 
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(СЛ 8) Б)Изгряваща вяра-16-17ст. 

Йоан 20:16  Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му 

рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!  

Пр. Като студент първа година във ВМЕИ, влязох да 
се запиша в една от канцелариите. Жената там ме 
погледна, попита ме как се казвам и ми попълни 
документите. Изкарах една, втора, трета година и на 
четвъртата година, трябваше да отида при същата 
секретарка за някаква справка. Почуках на вратата, 
отворих и същата секретарка беше там. Погледна 
към мен и ме попита:  

Кажи Георги, какво ти трябва?  

Останах с отворена уста. Тя се усмихна! Явно често 
е виждала подобни физиономии. След една 
единствена среща и след четири години тя помнеше 
името ми! Това наистина ме впечатли много. 

Марийо! Повикана по име!  

Когато Мария чу името си, нейната вяра просто 
изгря. Тъмните облаци се отдръпнаха за да изгрее 
слънцето на вярата, мъглата падна за да даде път 
на просветлението, скръбта беше заместена от 
велика радост, сълзите на скръб се обърнаха в 
сълзи на преклонение и възхита.  

Равуни- Учителю над всички други учители?!   

Мария искаше да се хвърли върху Него, да 
прегърне нозете Му и вече никога да не Го пусне, но 
нежния глас на Исус я задържа на разстояние: 

(СЛ 9)Йоан 20:17  Казва й Исус: Не се допирай до 
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се възнесъл при Отца; но Мене, защото още не съм 

иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при 

Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.  

Питаме се: Защо Исус я отблъсна? Защо 

невярващия Тома можеше да се допре до 

Исус, а възторжената Мария не можеше? 

(защо не си запишете този въпрос и да се опитате у 
дома да помислите и да дадете отговор!) 

За да не изпадам в спекулативни тълкувания на 
тези думи на Исус, ще се въздържа от подробни 
богословски коментари. Само едно ще кажа, че 
взети в контекста на останалата част от главата, 
Исус сякаш искаше да каже, както на Мария, така и 
на другите ученици: 

Скъпи мои! Сега когато вярата ви премина 
през тези тежки закалки, вече не е време за 
нежности и сантиментални прояви. Нещата от 
тук нататък са различни. Аз не съм вече 
Страдащия Слуга и вие не сте вече Учещите се 
Ученици.  

Исус каза на Мария две важни истини: 

- Иди и кажи 

Смисъла на служението за Христос, вече 
стават тези две важни действия на всеки 
повярвал: изпратени и казващи. Ние сме 
Посланици и Вестители. 

Последните думи на Исус преди да се възнесе в 
славата на Отец, бяха именно тези: 

(СЛ 10)Maтей 28:19  Идете, прочее, научете 
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всичките народи, и кръщавайте ги в името на 
Отца и Сина и Святия Дух,  28:20  като ги учите да 

пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас 

през, всичките дни до свършека на века. [Амин].   

И другото беше, че Исус нарече учениците 
свои БРАТЯ 

- На братята Ми 

Исус наричаше учениците си различно: 
„слуги“-  
„приятели“- 
А сега и  
„братя“. Братята споделят всичко помежду си. Исус 
има какво да споделя със Своите братя. Слава и 
Сила.   
Има и още една истина която трябва да споменем. 
Когато мислим за Мария и нейната привързаност 
към Исус, си спомняме и за Йоан и неговата 
привързаност към Исус. Ние виждаме Йоан в 
Горницата. Там всички са насядали около масата и 
Йоан е до Исус. Погледнете към него: 

(СЛ 11) Йоан 13:23  А на трапезата един от учениците, когото 

обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовите гърди. 
Гледаме го и си мислим: какво приятелство?! 
Отиваме обаче в Откровение и ги виждаме отново 
заедно, само че този път Йоан не се обляга на 
гърдите на Христос. Чуйте какво казва Йоан: 

(СЛ 12) Откровение 1:17  И когато Го видях, паднах при 

нозете Му като мъртъв; 
Можем ли да видим, защо Исус вече не допускаше 
сантименталности. Защо не остави Мария да се 
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радва на присъствието Му, така както на нея и 
се искаше?! 

На много от вярващите им се иска да си имат 
един Исус, подобен на другаря с когото се шегуваме 
постоянно  и си пием кафето. Често забравяме, че 
сме призовани на сериозно служение от сериозен 
Господ. Един Господ пред когото се покланят всички 
небесни и поднебесни сили. Един Господ който е 
създал и контролира със словото си небето, Земята 
и Вселената.  

Мария бързо схвана призива си, защото в 
следващия стих я виждаме как без да търси своето, 
тя се подчинява и …  
 

(СЛ 13) В)Блестяща вяра- 18ст. 

 Йоан 20:18  Мария Магдалина дохожда и известява 
на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал 

това.  

Наричам това „блестящата вяра“. Мария не 
само премина през мрака на изпитаната вяра. Тя 
преживя радостта на изгряващата вяра, но също 
продължи, като даде възможност на вярата си да се 
превърне в действие на деклариране на истината за 
възкръсналия Исус.  

За да блесне нашата вяра, ние трябва да и 
дадем възможност тя да контролира нашите нозе, и 
да ни отведе, там където има хора които трябва да 
чуят вестта, за Възкръсналия Христос. 

За да блесне нашата вяра, ние трябва да и 
дадем възможност, да контролира устата ни, за да 
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кажем на хората за Възкръсналия Христос.  

За да блесне нашата вяра, хората трябва да 
виждат не нас, а Възкръсналия Христос.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Скъпи братко и сестро, всеки от нас върви в 
пътеката на духовното узряване. Някои вървят 
бързо, други бавно,а други са спрели и не знаят на 
къде да вървят, други искат да вървят и чакат всеки 
попътен вятър за да направят крачка напред във 
израстването на вярата им. Ти къде си? 

Чул ли си онзи глас, който те зове по име? Ако си 
предал живота си в ръката на Възкръсналия, ако 
вярваш в Неговата смърт и възкресение в третия 
ден, ти си на пътя на вярата. Тогава някъде по този 
път ти ще чуеш гласът на Възкръсналия Исус да те 
зове по име. Аз бях на 18 когато предадох живота си 
в ръката на Христос. Бях на 28 когато чух Той да ме 
зове по име. Не мога да кажа, че вярата ми блести, 
но постоянно Го моля да ме изгражда, за да бъда 
инструмент. Вярата не е еднозначна величина. Тя 
започва от някъде и или расте или стои и закърнява. 

Да те повика по име Възкръсналия Христос е 
повратен момент в живота. Ти може да не чуеш 
името си, но ще разпознаеш призванието си. 
Защото Той не произнася името ти, само за да си го 
чуеш, а за да ти даде задача. Мисия с която да 
провериш, шлифоваш, пречистиш вярата си, но и да 
я направиш и да блести. Да блести с Името на Исус 
изписано на нея.  
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Ако още не си чул твоето име, то е може би 
защото Христос още не означава нищо за теб. Ако 
ти все още гледаш на Исус като на обикновен човек. 
Живял – умрял! Такъв Исус не те ползва! Губиш си 
времето ако се интересуваш от такъв-мъртъв 
Христос. 

Ако не си чул твоето име от Христос, то може да 
е поради житейските грижи, проблеми или страхове, 
които замъгляват духовния ти поглед и ти не 
виждаш, че Той е до теб. Може да не Ге виждаш, 
защото Той още не е заел централното място в 
живота ти.  

Погледни към Него. Фокусирай се! Христос не 
иска да е красива мебел в твоето ежедневие. Ние 
нямаме нужда от талисман, от гуру или от философ. 
Ние имаме нужда от жив Спасител, Цар и Господар. 
Остави житейските неща настрани и кажи: Христос 
Възкресе за мен! Христос е жив за мен! Христос 
Наистина Възкресе! Дай му централно място и 
Той ще изпълни живота ти със смисъл, радост, 
спокойствие и мир. Позволи Му да призовава 
твоето име, а ти бъди готов да откликнеш, както 
младия Самуил: 

Говори Господи! 
Или както Мария Магдалина: 
Учителю!   
 


