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ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИИСУС
ХРИСТОС

На следващата сутрин, в събота, Иисусовите ученици се събрали
заедно в голямата стая, където съвсем наскоро празнували
Пасха. Само че този път любимият им Учител не бил с тях. „Как
можа да се случи това? Защо Синът Божи трябваше да умре?" питали се те един друг. Заедно с учениците седели и две жени:
Мария - майката Иисусова, и Мария Магдалена. И двете горчиво
плачели. Целият ден учениците и двете жени говорили за
Иисуса, Който завинаги ги напуснал. Но дали било наистина
така?

И ето, настъпила неделята, третият ден от смъртта на
Иисуса. Рано сутринта Ангел Господен слязъл от небето над
Иисусовия гроб. Иисус бил положен в скала и входът към
гроба се закривал от голям и тежък камък. Ангелът
отместил камъка от гроба. Станало най-дивното чудо: Иисус
Христос възкръснал от мъртвите! Иисус отново бил жив.

Гробът на Иисуса се намира недалеч от Голгота. Този ден Мария
-майката Иисусова, и Мария Магдалена дошли при скалата и
видели, че тежкият камък е отместен и входът към гроба е
отворен. „Кой би могъл да отмести този камък?" - питали се те.
Като приближили, видели Ангел в белоснежни одежди. Жените
много се изплашили, но Ангелът им казал: „Не се бойте! Зная, че
търсите разпнатия на кръста Иисус. Няма Го вече тук, Той
възкръсна! Идете и вижте мястото, където е лежал Господ!"

Изплашено и предпазливо жените заоглеждали гроба: той бил
празен, Иисус Го нямало там. „Вървете по-скоро при учениците
Му - казал Ангелът - и им кажете, че Иисус е възкръснал от
мъртвите. "Жените хукнали към Йерусалим. Щом влезли в
къщата, където ги чакали учениците, те радостно извикали:
„Него Го няма вече в гроба! Ангелът каза, че Той е възкръснал!“
Учениците не можели да повярват и двама от тях - Петър и
Йоан, отишли да видят гроба. Като стигнали там, открили, че
камъкът е отместен, а гробът - празен.

Сега и те повярвали, че Иисус е възкръснал. Върнали се в града
и разказали на останалите какво са видели. Но учениците не
можели да повярват докрай на всичко това. След известно време
Мария Магдалена пак отишла на Иисусовия гроб. Тя горчиво
плачела: къде ли е сега Иисус, наистина ли е жив? Изведнъж
чула зад гърба си глас: „Жено, защо плачеш?" Мария помислила,
че е градинарят, и без да се обръща, отговорила: „Господине, ако
ти си извадил Иисус от гроба, кажи къде си Го положил, за да
мога да Го взема!" Но гласът казал: „Марио!" И тогава Мария
познала гласа на Иисус. Обърнала се бързо, видяла Го и се
хвърлила към Него.

Но Иисус казал: „Не ме докосвай! Аз още не съм се възнесъл при
Своя Отец. Иди при Моите ученици и кажи на всички, че ще се
възнеса на небето при Отца Си." Щастливата и благодарна
Мария хукнала при учениците, разказала им, че е видяла Иисус
и е разговаряла с Него.
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