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Жената стояла на
шумния хълм и очите
и с тъга наблюдавали
ужасната сцена. 
Синът и умирал. 
Тази жена била
Мария и тя стояла
близо до мястото, 
където Исус
малко преди
това бил
прикован
на кръст.



Как можало да се случи
това? Как можел
прекрасният живот на
Исус да свърши толкова

ужасно? Как
можел Бог да
позволи
Неговият
Син да бъде

прикован на кръст и да
умре? Да не би Исус да
се бил объркал? Или
пък Бог се бил
провалил? 



Не! Бог не се бил
провалил! Исус не се бил
объркал. Исус през
цялото време знаел, че
щял да бъде осъден на
смърт от нечестивите
хора. Дори още когато
Исус бил бебенце, един
много възрастен мъж на
име Симеон бил казал на
Мария това, което и
предстояло.



Няколко
дни преди
Исус да бъде
убит, една жена
дошла и изляла
миро върху краката
Му. �Тя пропилява
толкова много пари�, 
оплакали се учениците. 
Исус им казал: �Тя
направи добро дело. По
този начин тя Ме
подготви за погребението
Ми�. Какви странни
думи само!



След това Юда, един от 12-те ученици, решил да
предаде Исус на свещениците за 30 сребърника.



НаЮдейския празник Пасха,
Исус ял последното Си ядене с
учениците Си. Той им казал
чудесни неща за Бог и за
Неговите обещания към хората, 
които Го обичат. След това, Исус
им дал хляб и вино. Това било с
цел да им припомни, че тялото и

кръвта на Исус щяли да
бъдат дадени за
опрощаването
на греховете на
човечеството.



След това, Исус казал на приятелите Си, че Той щял
да бъде предаден и че те всички щяли да избягат. �Аз
няма да избягам�, настоявал Петър. Исус му казал: 
�Преди петелът да е пропял, ти ще си се отрекъл от
Мен 3 пъти�.  



По-късно вечерта, Исус
отишъл да се моли в
Гетсиманската градина. 
Учениците, които били
с Него заспали. �Татко
Мой�, молел се Исус, 
�Нека тази чаша Ме
отмине. Но нека да
стане това, което Ти
искаш, а не това, което
Аз искам�.



Изведнъж, една тълпа
от войници
предвождани от Юда
дошли в градината. 
Исус не им се
съпротивлявал, но
Петър отрязал ухото на
единия от войниците. 
Исус веднага докоснал
ухото на човека и го
изцерил. Той знаел, че
всичко това станало
според Божията воля.



Войниците отвели Исус в дома на първосвещеника. 
Там, Юдейските началници казали, че Исус трябвало

да умре. Петър стоял близо до огъня и наблюд-
авал всичко това. Трима човека пог-

леднали Петър и казали: 
�И ти беше с Исус!� И
трите пъти Петър се
отрекал, точно както

Исус му бил казал. 
Петър дори
започнал да
проклина и да
се кълне.



Точно след това, петелът
пропял. Това било като
Божи глас към Петър. 
Спомняйки си думите на
Исус, Петър плакал горко.

Ку-ку-ри-гуу



Юда също съжалявал
за това, което бил направил. Той
знаел, че Исус не бил виновен за

нищо. Юда върнал 30-те
сребърника, но
свещениците не искали
да ги вземат.



Тогава Юда хвърлил
парите и се обесил.



Свещениците закарали Исус при
Римския управник - Пилат. Пилат
казал: �Аз не намирам никаква
вина в този човек�. Но тълпата

продължавала да вика:
�Разпъни Го! 
Разпъни Го!�



Най-накрая, Пилат се предал и
осъдил Исус да умре на кръст. 
Войниците блъскали Исус, плюли в
лицето Му и Го удряли с камшици. 
Те изплели една корона от дълги и
остри тръни и я поставили на
главата Му. После Го разпънали на
един дървен кръст.



Исус знаел още от началото, че щял да умре по този
начин. Той също така знаел, че смъртта Му щяла да
донесе опрощаване на греховете на всички, които

щяли да повярват и поставят
доверието си в Него. 
Двама разбойника също
били разпънати до Исус. 
Единият повярвал в Исус
и отишъл в Рая. Другият
не повярвал.



След часове на страдание, Исус
казал: �Свърши се� и
умрял. Делото Му било
завършено. Приятелите
Му Го погребали в
един частен гроб.
Римските войници
запечатали и
пазели гроба

зорко. 

Никой
не можел
нито да влезе, 
нито да излезе.



Ако това било краят на историята, 
колко жалко само щяло да бъде. 
Но Бог направил нещо
чудесно. Исус не останал
в гроба! Рано сутринта
на първия ден от
седмицата, някои
от учениците
намерили гроба

отворен. 

Когато
погледнали
вътре, Исус
вече не бил там.



Една от жените останала да
плаче до гроба. Исус и се
явил. Тя изтичала радостна
при другите ученици: 
�ИСУС ЕЖИВ! ИСУС
ВЪЗКРЪСНА ОТ
МЪРТВИТЕ!�



Малко след това Исус се явил и на учениците, и им
показал ръцете Си, които били пробити от пироните. 
Вярно било! ИСУС ОТНОВО БИЛЖИВ! Той
простил на Петър за това, че се бил отрекъл от Него
и казал на учениците Си да разкажат на всички за
Него. След това Той се върнал обратно на небето, от
където бил дошъл.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Първият Великден

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Матей 26-28, Лука 22-24, Йоан 13-21
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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


