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1. УВОД- 

Ане. Един човек след доста години семеен 
живот, взел жена си и тъщата и отишъл в 
Израил. Там те обикаляли и разглеждали, но в 
един момент възрастната жена не издържала 
на преживяванията и починала. Мъжът се 
свързал с погребален агент и разпитвал за 
възможни варианти. Агента казал: Господине, 
ако искате да върнете тъща си в родината 
ви, това е възможно, но ще ви струва 5,000 
евро. Ако искате може да я погребете тук в 
Святия град и ще ви струва само 150 евро.  

Мъжът помислил и казал: Ще я караме 
обратно! 

Но господине- казал агента- сигурен ли 
сте, тук ще и направим много добро 
погребение и то на прилична цена. 

Мъжът се усмихнал и казал: господине, 
чел съм че преди 2000 години един мъж е 
починал и е бил погребан тук, но в третия ден 
възкръснал. Не съм готов да поема същия риск 
и със тъщата, затова щом казвате 5,000 
плащам и да я връщаме! 

 
Уникално е колко много може да се 

промени живота на човека в един ден. Днес 
си един, а утре съвсем друг. Хората 
попълват тото с надеждата да настъпи деня 
на промяната. Един ден може да си просяк, а 
на другия принц. Един ден си на работа, а 
следващия може да си безработен. Един ден 
си здрав, на следващия може да си болен.  
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Проблеми и разрешения идват в един 
ден и завъртат колелото на живота в 
обратна посока.  

Преди малко повече от 2000 години, 
точно един такъв ден премени историята на 
човечеството.  

В Събота Исус лежеше мъртъв в 
издялания гроб на Йосиф от Ариматея. Това 
беше тъмен и скръбен ден. Това беше ден на 
безнадеждие и покруса. Ден на провалени 
очаквания и мечти. Ден на страх и очакване 
на лоши новини. 

СЛАЙД 2 
Но, ето идва Неделята и … каква 

разлика! Трагичната Събота е изместена от 
Триумфалната Неделя! Неделята която 
направи света различен. Неделята която 
обърна съдбата на цялото човечество. 

Защо? Как? Това са винаги въпросите 
които ние обичаме да зададем! 

В този ден Исус възкръсна. Смъртта 
която беше победител в Събота, в Неделя 
беше напълно сразена- чрез възкресението 
на Исус. Надеждата която в Събота беше 
напълно изоставена, в Неделя се върна с 
блясък и гръм-чрез Възкресението на Исус. 
Една новина която се разнесе мълниеносно 
между отчаяните в Събота последователи на 
Христос: В Неделя сутринта , Христос 
Възкръсна! 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 



 4 

Нека тази сутрин проследим как тръгна тази 
вест. Марк ни дава шанс да надникнем през 
завесата на времето и да видим: 
        СЛАЙД 3 

1- Три жени на път към гроба- 1-3 

ст. 

Рано сутринта е. Вероятно към 5 часа. В онова 
време живота е започвал рано, защото е 
свършвал рано. Започвал е с изгрева и е 
завършвал малко след залеза. Три угрижени 
жени бързат към мястото където Исус беше 
погребан. Мария Магдалина го знае. Тя видя 
последно когато Йосиф от Ариматея Го погреба 
и затвориха входа на гроба с камъка. Жените са 
купили благовония и есенции, и сега бързат за 
да помажат мъртвото и разранено тяло на Исус. 
Това щеше да бъде техния последен акт на 
отдаденост и любов. 

Техните сърца са разкъсвани от 
съжаление и любов към Исус и това ги води към 
гроба в ранната сутрин. Тяхната грижа е, че 
няма да има достатъчно силни мъже, които да 
им отместят камъка. Та този камък тежи около 
450 кг. Ами те вероятно бяха чули и за печата с 
който беше запечатан гроба и за римските 
стражи които бяха поставени за да пазят 
тялото, за да не бъде откраднато.  

Жените имаха много грижи. Твърде много 
препятствия стояха пред тях. Твърде много 
грижи тежаха на крехките им плещи. Мъжете ги 
нямаше да помагат, да пазят, да решават. Но 
въпреки всичко! Въпреки съмнението, че 
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изобщо ще могат да осъществят делото заради 
което бяха подранили, нещо ги тласкаше да 
отидат там. 

Какъв беше проблема на жените отиващи 
да помажат мъртвеца?  

Техния проблем беше, че те все още 
живееха в Съботата. Те още преживяваха 
случилото се в Петък и Съботната тежест, не 
беше ги напуснала. Вярата им се беше 
обърнала на скръб. Надеждата на отчаяние! 
Силата им ги беше напуснала и когато те чуха 
от устата на Исус: Свърши се! … за тях настина 
настъпи края на много стойностни неща: 
Свърши се царството! Свърши се Спасението! 
Свърши се радостта! Свърши се очакването! 
Остана само една Събота, пълна с тежест, 
горест и сълзи.  

А ти къде си? Дали и в твоя живот, Исус не 
е още мъртъв?Още в Съботата ли си? Дали за 
теб няма особено значение, какво стана с онова 
разкъсано тяло? Дали в твоето сърце, няма 
място за Исус, защото там са се разположили 
други по-важни и по-стойностни неща от Него? 
Ти и Исус разделени ли сте? Той далеч ли е от 
сърцето ти и ежедневието ти? Може би според 
теб, Исус изобщо не е бил възкресен? Или и ти 
се мъчиш да намериш някакви по-логични 
обяснения за Възкресението? Павел иска да ти 
каже: 

СЛАЙД 4 
1Кoр. 15:17  и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата 

вяра, вие сте още в греховете си.  
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Или ти си по-прагматичен! Исус няма 
значение дали е възкръснал, важни са 
принципите които Той е оставил. Те са важни да 
се знаят и практикуват, когато е нужно, за да 
живеем по-добре. Дори да не е станало в онази 
неделя нищо, аз намирам Исус за полезен и се 
чувствам добре като следвам примера Му. 

Ап.Павел пак има коментар по този 
въпрос: 
1Кор. 15:19  Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то 

от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.  

Христос не е мъртъв и Христос не е само 
за този живот. Христос Възкресе и това 
означава, че знаем за какво живеем днес, както 
и знаем какво ще стане с нас във Вечността. 

 
СЛАЙД 5 

2- Едно Послание на Живот- 4-6ст. 

Продължаваме със следващите стихове. 
Жените приближават до гроба и повдигат очи. 
Те не знаят, че преди да дойдат в още по-
ранните часове на деня, е имало зeмeтръс, 
ангел е отместил камъка, а римските войници с 
риск да изгубят живота си, бегом напускат поста 
си. Аз и преди съм казвал, че ангела не отмести 
камъка за да излезне Исус от гроба. Той го 
отмести, за да могат жените и учениците да 
влезнат и да видят липсата на мъртвеца. 

Така и става. Жените влизат и освен че 
виждат, че Исус Го няма, те виждат и 
необикновения младеж с белите дрехи.Той 
проговаря и в неговите думи откриваме: 



 7 

А) Думи на Мир- „не бойте се” или 
„прогонете страховете си”, „възстановете си 
мира”! Той им казва, че това което те виждат, не 
трябва да ги плаши. Нещата не са страшни, а 
по-скоро страхотни! 

Б) Думи на Сила- следват думите:  
Той възкръсна;  

„Той възкръсна!” само си помислете, колко 
сила има в това действие. Да ангела им 
казваше, че когато Исус каза: „Свърши се!”, това 
е имало друго значение.Значението е било, че е 
дошъл краят на битката със смъртта и живота е 
победил. Той им казва, че празния гроб , не е 
място на скръб и жалеене, а място на радост и 
победа. 

Жените трябваше да се събудят от 
Съботния кошмар и да прогледнат за 
Неделната реалност. 

В) Думи на Увереност- 
„ …няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.” 

Ангела ги поканва да видят с очите си, че 
мястото е празно. Гроба е празен. Вече 2000 
години празния гроб е един от символите на 
Християнската победа над смъртта. Празния 
гроб проповядва вече 2000 години, че 
Разпнатия на кръста е жив и спасява. Да Той 
спасява всеки който чрез вяра дойде при Него 
Евр. 7:25  Затова и може съвършено да спасява тия, които 

дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да 
ходатайствува за тях.  

Каква разлика настъпва онази сутрин. 
Вярата в живия Спасител, може да промени 
човешката вечна съдба.  
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Приятелю, ако живееш още в мрака и 
греха на Съботата, знай че празния гроб все 
още зове към вяра. Живия Исус може и иска да 
те избави от товара на твоя грях и да те въведе 
в светлото Неделно утро на новия и вечен 
живот. Живот на МИР, СИЛА и УВЕРЕНОСТ! 
Въпроса е дали ти искаш!? Ела при Спасителя, 
изповядай греха си, покани Го да бъде 
Господар и цар на твоя живот, дай Му право да 
работи в теб и да те променя.  

 

3- Една Мисия на Освобождението -

7-8ст. 

Следващите думи на Ангела са едно 
нареждане към жените, да отидат и да кажат на 
онези които въпреки че беше Неделя, все още 
бяха в мрака на Съботата.  

„Идете, и кажете …” 
Марк ни казва, че жените не казаха на 

никого, но вероятно, той е имал предвид на 
никого по пътя обратно от гроба. От другите 
Евангелисти (Мат.28:8 и Йоан 20:1) ние знаем, 
че те тичаха за да кажат на другите ученици. 

Ангела промени посоката на техните грижи 
в този светъл ден. В началото те се грижеха, 
кой ще им отвали камъка. Сега тяхната грижа 
трябваше да бъде да отидат и да кажат.  

Когато Исус се появи възкръснал в нашия 
живот, Той променя обикновено посоката на 
нашите грижи. Той прави така, че от грижи за 
земни, материални и временни неща, сърцата 
ни се насочват към желанието и грижата да 
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кажем на повече хора за Възкресението на 
Исус. 

СЛАЙД 7 
Вижте текста казва: 

Maр 16:8  И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже 
трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха 
нищо, защото се бояха.  

Думата „ужас” може би е възможен превод. 
„Екстазис” има значението още на „заместване 
на ума”. Това е първично реагиране. Ума се 
забавя поради скоростта с която тялото иска да 
реагира. 

В случая с жените Марк иска да ни каже, че 
те очакваха едно нещо, но това което видяха 
промени мислите и действията им. 

Йоан и Марко казват, че Мария Магдалина 
е онази която след като е видяла Възкръсналия 
Исус е отишла за да каже на учениците. Матей 
и Лука пращат всичките жени в мисията на 
вестителки.  

Един тълкувател Уорът Уирсби, казва нещо 
интересно: 

„Едно нещо е да чуеш вестта, а съвсем 
друго е да срещнеш възкръсналия Господ 
лично. Когато Го срещнеш , ти тогава имаш 
какво да споделиш с другите” (Exposition Comm- 
стр.167) 

И тук искам да обърна вниманието ви: 
Ти само чул ли си за Възкръсналия или 

имаш лична среща с Него? Ако само си чул, но 
не си Го срещнал, тогава възможно е това 
известие да те шокира, стресне и уплаши, до 
толкова, че да не кажеш на никого(както 
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завършва стих 8. Но срещнеш ли  Го лично, 
както това стана при Мария Магдалина, тогава 
ти ще тичаш за да кажеш на други. 

Стихове 9 и 10 ни казват точно това. Мария 
Магдалина беше тази, която отиде за да 
извести, на онези които бяха още в духа на 
Съботата и „жалеха и плачеха”. Когато и те се 
срещнаха лично с Него, тогава се зарадваха  и 
повярваха.  

СЛАЙД 7 
Въпрос: Имал ли си лична среща с 

Възкръсналия Христос? 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(https://www.youtube.com/watch?v=j2Mnsx
j2N7Y- пуска се само първата част до 
появяването на Исус в кадър) 

Какво може да промени един ден!? 
Сянката отстъпва за да изгрее светлината! 
Мрака на робството е пробит от лъча на 
надеждата за пълна свобода. 

 Събота може да е мизерна и пълна със 
скръб, но идва Неделя! Тогава – в Неделята,  
камъка е отвален не само от гроба, но и от 
сърцата на срещналите се и повярвали в 
Него хора! 

 
2 000 години от тогава, вестта още звучи 

все така силно и предизвикателно във целия 
свят: Няма Го в гроба, Той възкръсна!  

 
И питам: Има ли някой който още стои в 

Сивата Събота? Без надежда за живота? Без 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Mnsxj2N7Y-
https://www.youtube.com/watch?v=j2Mnsxj2N7Y-
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яснота за вечността? Не е нужно да оставаш 
в този ден и в тази сивота за цял живот! 
Смъртта не е трябва да е фокуса на твоя 
живот. Не е нужно да вървиш през живота си 
депресиран от мисълта: Дали днес няма да 
свърши живота ми? Дано не е? Смъртта е 
победен враг! Тя не може да отнеме живота 
на онзи който върви с Възкресението до 
себе си.  

Ела при Исус и бъди спасен!  
Руснаците наричат Неделя- 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ. Нашето название е твърде 
безлично/незначително- Неделя е Не-въша-
дела! 

Знаеш ли? Един ден в твоя живот може 
да обърне целия ти живот от пътуване към 
ада, в пътуване към рая. Исус даде този ден 
на човечеството, за да може всеки човек да 
има възможност да притежава ЛИЧНО 
ТАКЪВ ДЕН- Деня на среща между мен и 
Възкръсналия Исус! Аз съм имал този ден и 
още много други дни след него!Този ден 
може да е днес! Хвърли се в ръцете на 
Възкръсналия и Вечен Исус Христос със 
вяра и упование.  

А ако си Го срещнал, тогава не се бави. 
Отиди и разкажи на други, за да Го срещнат и 
те. Ако ти не се страхуваш, но им кажеш, 
тогава ти все едно, че им уреждаш среща с 
Христос. Направи го за колкото си може 
повече хора! 


