В Израел има малък град,
който в Библията се нарича Магдала. Искам да ти
разкажа за една жена от
този град. Тя се казва Мария Магдалина, т.е. Мария
от Магдала.
Някога Мария е била нещастна жена, изпаднала в
зависимост от дявола. Не
знам, може би е гадаела, била е нещо като екстрасенс
или пък е правела на хората
хороскопи, но с каквото и
да се е занимавала, тя се
обърнала към Господа и
Иисус Христос я е освободил от злите духове.
От радост, че Господ я е
спасил започнала заедно с
майката на Иисус и другите жени да помага на Него
и апостолите във всекидневното им служение. Много чудеса е
видяла тя, много
прекрасни притчи е
чула от Иисус.

Мария Магдалина става свидетел на тържественото
Му влизане в Йерусалим, когато тълпи от хора Го приветстват: "Осана на Давидовия Син!" и постилат под
краката на магаренцето, което язди, дрехи и пал мови
клонки. Но тя става свидетел и на най-страшното събитие в историята на света: разпъването на Господ
Иисус. Мария Магдалина горчиво плаче, че Този, Който я е
спасил от гибел, като е простил всичките й грехове и е
изпълнил живота й с радост и смисъл, умира на позорния
кръст.
След разпятието заедно с другите жени тя повива
тялото на Иисус в плащаницата и присъства, когато Го
полагат в гроба.

Рано сутринта, в първия
ден от седмицата, Мария
идва на гроба заедно с другите жени, за да помажат
тялото на Иисус с миро
според тогавашния обичай.
Но гробът се оказва отворен. Камъкът е отместен!
Жените веднага извикват
учениците на Иисус. Когато идват, те се убеждават, че тялото на Иисус Го
няма. В недоумение си отиват, а Мария остава при
гроба и плаче. Изведнъж
вижда ангели, които я питат защо плаче. Отвръща
им, че някой е взел тялото
на нейния Господ и тя не
знае къде са го отнесли. В
този момент Мария вижда
един Човек, Който също я

пита защо плаче. И когато
я назовава по име, тя Го
разпознава! Иисус е жив!
Тази неочаквана вест превръща нейната печал в радост, унинието й - в ликуване, скръбта й - в утешение.

Не знам дали Мария си е спомнила думите на Иисус:
"Блажени са тези, които плачат, защото ще
се утешат", но тогава те стават за нея
реалност. Блажени са, т.е. щастливи
са тези, които сега понасят
страдания, - те ще намерят
утеха в Господ Иисус.
Христос възкръсна!
Христос наистина
възкръсна! Две хиляди
години християните в целия свят се
поздравяват с
тези думи. В
тях намират
радост и
утешение.

