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Мария и Марта били много
притеснени. Техният брат Лазар
бил болен � много болен! 
Сестрите знаели, че
Лазар можел да умре
много скоро. Те
изпратили човек при
Исус. Исус обичал
това семейство от
Витания.



Когато Исус чул за Лазар, Той казал на учениците
Си: �Тази болест няма да завърши със смърт�. 
Въпреки, че Исус бил на много километри разтояние
от Лазар, Той знаел точно какво щяло да се случи.



Исус изчакал 2 дни преди да тръгне за Витания. 
След това, Той казал нещо, което озадачило
учениците Му: �Лазар умря. Аз се радвам, че не бях
там, така че сега вие да можете да повярвате�. 
Какво означавали тези
странни думи? 
Какво можел да

направи Исус? 



Кoгато Исус
пристигнал във
Витания, Лазар бил
вече мъртъв от 4 дни. 
Тялото му било увито
в саван и било
поставено в една

пещера �

гроб.



Марта излязла да посрещне Исус. Той и казал: �Брат
ти ще възкръсне�. Марта отговорила: �Знам, че ще
възкръсне при възкресението в края на века�. Тя си
мислела, че щяло да трябва да чака до края на
времето, за да види отново брат си Лазар. Но Исус
имал напредвид нещо съвсем друго.



�Аз съм възкресението
и живота�, казал Исус
на Марта, �Този, който
вярва в Мен ще живее, 
дори и да умре�. Марта
вярвала в Исус. Тя
знаела, че Той бил

Божият Син. Но
как можел
Исус да
помогне на
Лазар?



Всички скърбяли за Лазар. Сестра му Мария
плачела. И приятелките и, които дошли да я
утешават плакали. Исус също се просълзил.



Исус отишъл с хората до
гроба. Имало огромен
камък поставен на
гроба.



�Махнете камъка�, заповядал
Исус. �Господи�, отговорила
Марта, �Миризмата ще е
ужасна, понеже той е в
гроба от 4 дни�.



По
заповед на

Исус обаче, 
мъжете отместили
камъка. Тогава Исус
се помолил на
Небесния Си Отец. Исус
щял да извърши толкова
велико чудо, че хората
щяли да pазберат, че Бог

Го би изпратил.



�Лазаре!�, извикал
Исус, �Излез!�
Сигурно всички
зяпнали към гроба. 
Можел ли Исус да
съживи мъртвеца?



ДА! 
Лазар
излязъл
от гроба, 
целият
увит в
саван �
ЖИВ!



�Разповийте го и го пустнете да си
върви�, казал Исус. Каква радост
само! Сълзите се обърнали в смях. 

Исус спазил думите Си. Лазар
бил отново жив. Само
Божият Син можел да даде

живот на
мъртвец.



Много хора, които видяли това чудо повярвали в
Исус. Някои обаче Го издали на враговете Му �
началниците на храма. От завист, те започнали да

кроят планове как да Го убият.
Когато Исус разбрал това, Той се
оттеглил.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Исус и Лазар

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Йоан 11
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


