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УЧЕНИЦИТЕ СИ



През една тъмна нощ двама души излезли от Йерусалим и се 

отправили към село Емаус. Те и двамата били последователи на 

Иисуса. Предния ден изкарали в Йерусалим с Иисусовите

ученици и чули разказа на двете жени, че гробът Му бил 

празен. Те знаели, че Петър и Йоан също са ходили на гроба и 

не са намерили в него тялото на Иисуса.

Сега, докато вървели по пътя, били разстроени и потиснати. 

„Къде е все пак Иисус?" - мислели си те.



Изведнъж забелязали, че редом с тях върви непознат човек. 

„Какво се е случило? - попитал непознатият. -От какво сте 

толкова опечалени?" „Как, ти не знаеш ли какво е станало? -

удивил се единият, по име Клеопа. - Нима не си чувал нищо за 

Иисуса, Който беше разпнат на кръста? Ние се надявахме, че 

Той ще спаси всички ни. А днес сутринта двете жени отидоха 

на Неговия гроб, но не намериха тялото Му. На гроба те видели 

два ангела и ангелите им казали, че Иисус е жив."



„Защо вие, неразумни, не вярвате в това? - казал непознатият. 

- Станало е нещо, което е трябвало да стане." И той разказал на 

двамата приятели всичко, което е написано за Христос в 

Библията: как отначало Той ще страда, а после ще възкръсне и 

ще се възнесе на небето. На двамата приятели много се харесал 

разказът на непознатия. Сега те повярвали, че Иисус е жив.



Наближили село Емаус, където живеел Клеопа. „Вече е много 

късно, може би ще пренощуваш при мен?" -попитал Клеопа

непознатия и той се съгласил.

Когато влезли в дома и седнали на масата, случило се следното: 

непознатият се помолил, разчупил хляба и дал на всеки от 

приятелите по парче. И едва сега те видели Кой седи срещу тях 

на масата. Това бил Самият Иисус. И двамата се хвърлили към 

Него, но изведнъж Иисус станал невидим за тях. Сега тялото на 

Иисус било необикновено: Той можел внезапно да се появява и 

също така внезапно да изчезва



Изчезването на Иисус не огорчило Клеопа и неговия приятел. Те 

Го видели, разговаряли с Него и със сигурност знаели, че Иисус 

е възкръснал. Без да гледат, че още било съвсем тъмно, двамата 

се отправили към Йерусалим, за да разкажат всичко на 

Иисусовите ученици. Учениците много се зарадвали, като чули 

разказа на двамата приятели. „Господ наистина е възкръснал! 

Петър също Го е виждал!" - викали те.



Дълго седели всички заедно и говорили за Иисус. Но двама от 

учениците не били сред тях. Нямало го Иуда, който разбрал, че 

е извършил страшно престъпление, и се обесил. Нямало го и 

Тома. Той бил напуснал града още когато Иисус издъхнал и сега 

не знаел, че Синът Божи е възкръснал.

Внезапно вратата на къщата, в която били учениците, се 

отворила и те много се изплашили. Решили, че са дошли 

войници, за да ги арестуват. 



Но в следващия миг видели как в стаята влиза Иисус. Още 

повече се изплашили учениците и въобще не можели да 

повярват, че това наистина е Иисус.

Иисус попитал: „Защо се смущавате? Това наистина съм Аз! 

Вижте, това са ръцете Ми и нозете Ми." И Той показал на 

учениците ръцете и краката Си - по тях се виждали рани от 

гвоздеите, с които бил прикован на кръста. Но учениците пак 

не можели да повярват, че редом с тях стои любимият им 

Учител. Тогава Иисус им казал, че Му се иска да похапне.



Учениците донесли парче печена риба и малко мед. Иисус изял 

всичко. Едва тогава те повярвали, че е станало чудо и Иисус е 

възкръснал. Сега Той винаги щял да се грижи за тях. Колко 

щастливи били учениците в тази нощ!

Иисус прекарал още известно време в разговори със своите 

ученици. Казал им, че трябва да разказват навсякъде за Него. 

Светият Дух ще им помага.



След една седмица всички ученици отново се събрали в 

голямата стая. Но този път с тях бил и Тома. Като заключили 

след себе си вратата, учениците заразказвали на Тома как 

Иисус идвал и се явявал пред тях. „Не мога да повярвам -

отговарял Тома, - докато сам не докосна раните по ръцете и 

нозете на Иисус." Изведнъж вратата се отворила и в стаята 

влязъл Иисус. „Тома - казал Той, - докосни Моите рани и не 

бъди невярващ, а вярващ!" Но на Тома съвсем не му трябвало 

да докосва раните на Иисуса, той и така повярвал, че Учителят 

му е жив. „Господ мой и Бог мой!" викал щастливият Тома.



„Тома - казал Иисус, - ти повярва, като Ме видя. Но другите 

хора ще повярват, без да Ме видят."

Иисус бил прав. Ние вярваме, че Иисус е възкръснал, и Му се 

молим като на наш Спасител, който ще ни направи щастливи. 

И ти се моли отново и отново на нашия Спасител!

КРАЙ

ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА

”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ” 


