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1. УВОД- 

(СЛ 2)Завършваме едно продължително 

разглеждане на книга от Новия Завет- 
Евангелието на Марк. Евангелист Марк е особен 
автор. Той ни представя историята на Исус 
твърде документално-кратко и по същество. 
Неговото Евангелие може да бъде наречено 
Евангелие на незабавното действие или 
Динамичното Евангелие-чудеса, притчи, бързо 
излизане от едно действие за да се премине към 
следващото. Ние често се сблъскваме в това 

(СЛ 3)Евангелие с емоциите на хората и героите. 

Те са „критични“, „уплашени“, „объркани“, 
„озадачени“, „удивени“.  

Марк е заинтересован най-вече от това което 
се върши, а не от това за което се говори. Той 
търси делата, за да ги впише. Като военен 
хронолог, той нарежда събитията в живота на 
Исус, едно след друго. Цялото му внимание е 
насочено към основния герой на Евангелието – 
Исус Христос – Божия Син.  

Написано за вярващите в Рим, то съдържа 
Латинизми като „модус“ и „сенсус“ и не се 
занимава много с Еврейския закон и еврейските 
традиции. А ако има такива, то те са пояснявани, 
за да бъдат разбрани от езическата му 
аудитория.   

 
  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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(СЛ 4) Миналата неделя слушахме от двамата 

проповедници Пламен и Георги за битката на Исус 
на кръста и в гроба.  

Искам да кажа на всеки от нас днес: 
Живота не е само спокойствие, сигурност, радост 

и благоденствие. Той е определен да преминава 
през сериозни, лични, национални или 
глобални(както е Ковид) кризи.  

Ние не трябва да сме изненадани. Не може да 
живееш до блато и да не те хапят комари. Не може 
да ловиш риба и да останеш сух. Не може да 
живеем в грях и да се наслаждаваме на Божието 
благоволение и защита.  

Кризите ще стават все по-чести, а последствията 
все по-непредсказуеми. 

(СЛ 5)Пр. Благодаря на Влади, че ми прати тези 

дни статия от ДИР.БГ(https://dnes.dir.bg/svyat/ruski-
mitropolit-vze-shvedski-primer-i-napomni-za-kasanite-
ot-vratovete-krastcheta) , където се цитира 
Волоколамския Митрополит Иларион, който 
коментирайки инцидент с дете в Шведско училище, 
което било принудено да свали кръстчето окачено 
на врата му, за да не „обиди другите ученици“. Той  
разказва, за опита да се създаде Европейска 
конституция, в чиито проект се казва, че Европа е 
наследник на …гръко-римски традиции, без да 
споменава нито дума за истинските „християнските“ 
традиции, с които в действителност е свързана 
Европа. Традициите на които тя дължи 
просперитета и възхода си.  

https://dnes.dir.bg/svyat/ruski-mitropolit-vze-shvedski-primer-i-napomni-za-kasanite-ot-vratovete-krastcheta
https://dnes.dir.bg/svyat/ruski-mitropolit-vze-shvedski-primer-i-napomni-za-kasanite-ot-vratovete-krastcheta
https://dnes.dir.bg/svyat/ruski-mitropolit-vze-shvedski-primer-i-napomni-za-kasanite-ot-vratovete-krastcheta
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Аз ще кажа, че това е срамно петно върху 
паметта на тези верни Христови служители, които с 
кръвта си и живота си, платиха скъпа цена за да 
бъде днес Европа, онова което е! Да има онова 
което има! 

Ние днес сме църква Христова в една отричаща 
се от Христос и християнство Европа. За добро или 
лошо, това сме ние.  

Днес виждаме , че текста ни подсказва, че Исус 
излезе Победител над поредицата от кризи в живота 
си. Нещо повече, Той ги превърна в полза за целия 
свят, като осигури чрез страданията и смъртта си, 
вечен живот за всеки който вярва в Него. Не е ли 
това велико? Не е ли предизвикателство към нас и 
ние да търсим във време на битка, как да обръщаме 
злото в добро, след като нашия Бог го обещава, 
значи и ние трябва да търсим тези неща, а не 
правим онова, което света без Бог прави: да се 
страхува и трепери. По страшен и от смъртта е 
греха. Затова нека изповядаме греха, да се смирим 
и да искаме изцеление за земята и откровение за 
Църквата.   

 

(СЛ 6) А) Исус удивлява? 16:5-8 

(СЛ 7)Maрк 16:1  А когато се мина съботата, Мария 

Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха 
аромати за да дойдат и го помажат.  16:2  И в първия 

ден на седмицата дохождат на гроба много рано, 

когато изгрея слънцето.  16:3  И думаха помежду си: 
Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото 

беше твърде голям. 16:4  А като повдигнаха очи, 
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видяха, че камъкът бе отвален.  16:5  И като 
влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше 

отдясно, облечен в бяла одежда; и много се 

зачудиха. 16:6  А той им казва: Недейте се учудва; 
вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той 

възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го 
положиха.16:7  Но идете, кажете на учениците Му и 

на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го 
видите, както ви каза. 16:8  И те излязоха и 

побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги 

обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.  

(СЛ 8)Текста от 1-8 стих завършва с лаконично 

описание на случилото се с трите вече споменати в 
1 стих жени- Мария Магдалина, Саломия и Мария 
Якововата майка. След като виждат отваления 
камък, те в недоумение влизат в гроба, където 
виждат младеж облечен в бяло, който им казва, че 
Исус е възкръснал. Жените са шокирани, уплашени 
и ужасяващо удивени. Те не знаят какво да правят и 
затова си мълчат. Нетипично за жени, но типично и 
в стила на Марк-кратко и без детайли.  

Тук ще направим пауза и трябва да ви кажа 
следната информация: 

Има основателен дебат, който не е от вчера или 
от скоро. От преди много време, изследователите на 
Марк откриват, че последните 12 стиха от 16 глава, 
стоят като пришити към неговото Евангелие. С други 
думи, те твърдят, че Евангелието завършва със 
страха на жените. Всеки който не познава стила на 
Марк, четейки Евангелието до 8 стих, ако то 
свършваше така,  ще каже: 
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Така не може! Не може другите евангелия 
да завършват с множество истории на Исус след 
възкресението, като Го виждаме да се явява на 
учениците при различни условия, а Марк завършва: 

(СЛ 9) „И те излязоха и побягнаха от гроба, 

понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и на никого 
не казаха нищо, защото се бояха. Амин.“  

Може да не съм лаик, но и аз бих си помислил 
така. Няма го „хепи енд-а“. Няма го тържеството на 
възкресението! Защо?  

Богословите смятат , че последните 12 стиха от 
16 гл на Марк са „послеслов“ написан вероятно от 
друг, не от Марк. Никой не може да докаже това, 
затова и аз няма да се заемам да го правя. Но 
вижте, дори Евангелието да завършва със стих 8, 
ние можем да кажем следното, което аз намирам за 
много нормално за Марк: 

Ако направим един преглед на Евангелието ще 
забележим една фраза, която мога да кажа е като 
„воден знак“ за Марк. Тя е като негов скрит подпис в 
цялото Евангелие. Това е същата фраза която 
откриваме в стих 5 от нашия текст: „… и много се 
удивиха!“. Откриваме я в много случаи и при много 
хора, при техните срещи с Исус и от Неговите 
чудеса и думи.  

(СЛ 10) 1:22 и 27; 2:12; 4:41; 5:15,33 и 42; 

6:51;9:6,15 и 32; 10:24 и 32; 11:18;12:17; 15:5; 16:5 

И сега, ако погледнем оригинала, ще видим, че в 
тази фраза „и много се удивиха“, ДУМАТА „удивиха“ 
се представя чрез около три разновидности , които 
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нашите преводи превеждат като 
„удивени“, „зачудени“ и „уплашени“. В 16:8 
откриваме отново тази дума, като последна. 
Преведена е „те се бояха“. В действителност 
оригиналната дума е същата употребена в 4:41- при 
усмиряването на бурята; в 9:6-на планината на 
Преображението; 10:32- на път за Ерусалим. 
Виждаме как Исус често удивляваше и 
предизвикваше тяхното недоумение, дори до 
уплаха. 

(СЛ 11)Един ден когато видя Марк в небето, ще го 

питам: Марк, ти не си ли помислял някога да 
озаглавиш Евангелието си: Евангелието на 
Удивителния Божии Син?  

Марк представя на читателите си един 
УДИВЛЯВАЩ до страх Божии Син.  

И аз искам днес да те попитам братко и сестро:  

Теб Христос удивлявал ли те е? Стоял ли си с 
отворена уста и удивен пред делата Му в твоя 
живот. Ако още не те е удивлявал, помоли Го да го 
направи сега за теб. Да ти демонстрира силата, 
властта и величието Си в твоя живот. Сега е 
подходящ момент. Ако ние не можем да се 
удивляваме от нашия Спасител, Той няма да бъде 
разбиран никога от нас и има сериозна опасност 
изобщо да не Го познаваме. Той е нестандартен, 
Той е извън човешките модели на поведение и 
мислене. Той може да изненада всеки и всеки 
вярващ, трябва да е готов за изненади и удивление.  

Много пъти съм стоял в такава удива, пред 
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онова което очите ми виждат да върши Бог. 
Много пъти съм плакал, защото сърцето ми е било 
пълно с преклонение и възхита от присъствието на 
Спасителя близо до мен!  

Марк пише своя разказ и иска да каже на 
аудиторията си: Виждате ли в какъв Спасител 
вярвам? Просто е УЖАСЯВАЩО УДИВИТЕЛЕН! 
Затова не трябва да го обвиняваме, ако е решил 
така да завърши историята си- с образите на 
поредните удивени стоящи пред празния гроб. 

От начало до край, целта на Марк е да покаже 
колко плашещо удивителни са думите и делата на 
Исус. Той и на нас днес ни говори: Не виждаш ли? 
Не разбираш ли? Сляп ли си? Неразумен ли си? 
Какво още искаш? Не проумяваш ли, че Този е  
Божия Син, пратен за спасение на цялото 
човечество.    

Този удивителен Спасител чака вече двадесет 
века хората да познаят и признаят, виждайки делата 
Му в живота си, че е Божия Син.  

Ако си безразличен към личността на Исус, днес 
искай Той да ти се изяви, да ти се открие, за да 
имаш и ти опитността да преживееш удивлението на 
сърцето ти, когато разбереш Кой е Той! 

 

(СЛ 12) Б)Исус заповядва- 16:9-20 

(СЛ 13) Maрк 16:9  И като възкръсна рано в първия 

ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария 
Магдалина, от която бе изгонил седем беса.  16:10  
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Тя отиде и извести на тия, които бяха Го 
придружавали, и които Го жалееха и плачеха. 16:11  
Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не 
повярваха.  

(СЛ 14) Марк 16:12  Подир това се яви в друг 

образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в 
село.  16:13  И те отидоха и известиха на другите; но 
нито на тях повярваха.  

(СЛ 15) Maрк 16:14  После се яви на самите 

единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и 
смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, 
дето не повярваха на тия, които Го бяха видели 
възкръснал. 16:15  И рече им: Идете по целия свят и 
проповядвайте благовестието на всяка твар. 16:16  
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който 
не повярва ще бъде осъден. 16:17  И тия знамения 
ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще 
изгонват; нови езици ще говорят;  16:18  змии ще 
хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак 
няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и 
те ще оздравяват. 16:19  И тъй, след като им говори, 
Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно 
на Бога. 16:20  А те излязоха и проповядваха 
навсякъде, като им съдействуваше Господ, и 
потвърдяваше словото със знаменията, които го 
придружаваха. Амин.  

Тези стихове: 16:9-20, наистина изглеждат 
дописани, дали от Марк при трудни условия или от 
друг автор, но Църквата ги е приела във вида им и 
със съмненията предизвикващи у изследователя. 
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Щом са там, ние ще им обърнем внимание. 

Какво ни казват тези стихове. Много неща можем да 
извлечем от тях, но аз ще ви обърна вниманието 
само върху една заповед която откриваме там. 
Намирам я за важна, защото е продължение от 
първата част. 

Младежа в бели дрехи, който беше в гроба, 
разговаря с жените и им заповяда от името на 
Възкръсналия: 

(СЛ 16)1) да кажат на учениците 

Марк 16:6,7„Исус Назарянина възкръсна!... Идете и 
кажете на учениците Му…“ 

Вече двадесет века учениците Христови си казват 
взаимно тази истина. Те се насърчават да я вярват, 
те си я напомнят за да не я забравят. Тя лесно може 
да бъде забравена, особено в трудно време като 
сегашното. Възкресението на Исус вече двадесет 
века подържа духа на Църквата бодър, независимо 
през какво преминава тя. Възход или гонения. Лесно 
или тежко. Ние вървим напред с надеждата за 
живия Спасител. Затова както за младите е важно 
да си повтарят, че се обичат, така и за вярващите е 
важно да си повтарят „Христос Възкресе“- „Наистина 
Възкресе!“ 

 

(СЛ 17)2)да проповядват на света 

Второто важно нещо е изпращането на вярващите 
да отидат, за да проповядват на невярващите Исус 
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Христос – Божия Син и тук са ни дадени две 
условия достатъчни за спасението на човешката 
душа: 

Maрк 16:15  И рече им: Идете по целия свят и 

проповядвайте благовестието на всяка твар.  16:16  
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не 

повярва ще бъде осъден.  

Не трябва да забравяме тези две неща: Да се 
насърчаваме и да си повтаряме помежду си, че Исус 
е Божии Син и е възкръснал от мъртвите. И когато 
всичко около нас крещи: Няма Бог , няма спасение, 
ние да не се отказваме, да не спираме да си 
повтаряме тази истина държала вярващите през 
хилядолетията силни и устояващи на всякакви 
обстоятелства. И второто което трябва да не 
спираме да правим е да проповядваме на 
невярващия свят, че за да се спаси, трябва да 
повярва в Исус Христос -Божия Син, защото … 

(СЛ 18)КОЙТО ПОВЯРВА И СЕ КРЪСТИ, ЩЕ СЕ 

СПАСИ, А КОЙТО НЕ ПОВЯРВА, ЩЕ БЪДЕ 
ОСЪДЕН. 
Днес хора масово умират- много от тях отиват на 
съд. Църквата и вярващите имаме заповед: да 
проповядваме на тези които погиват.  
Трябва да просим прошка, защото тази заповед не я 
изпълняваме старателно и да искаме мъдрост и 
водителство да бъдем изпратени.  

Да ви припомня: в началото ви казах, че живеем 
в една отричаща се от Христос Европа. Църквата 
трябва да внимава да не се отрече, а да не спира да 
се насърчава с Неговото възкресение и да 
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проповядва Благата вест, за да повярват и да 
се спасят повече хора. Амин.    


