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Gospa je stala na 
hrupnem pobočju in 
z žalostnimi očmi 
gledala v grozen 
prizor. Njen sin je 
umiral. Mati je bila 
Marija in stala je 
blizu mesta, kjer 
so Jezusa pribili 
na križ.



Kako se je vse to 
zgodilo? Kako je lahko 
Jezus končal tako lepo 
življenje na tako grozen 
način? Kako je 
Bog lahko 
dovolil, da je 
bil njegov Sin 
pribit na križ, da 
bi tam umrl? Ali se je 
Jezus zmotil glede 
tega, kdo je bil? Je 
Bogu spodletelo?



Ne! Bog se ni 
izneveril. Jezus ni 
naredil nobene napake. 
Jezus je vedno vedel, 
da ga bodo hudobni 
ljudje usmrtili. Že ko 
je bil Jezus še otrok, 
je starec po imenu 
Simeon povedal Mariji, 
da jo čaka žalost.



Nekaj dni 
preden je bil 
Jezus umorjen, 
je prišla neka 
gospa in mu na noge 
izlila dišeče mazilo. 
"Zapravlja denar," so 
se pritoževali učenci. 
"Opravila je dobro 
delo," je rekel Jezus. 
"To je naredila za moj 
pogreb." Kako čudne 
besede!



Po tem se je Juda, eden 
izmed dvanajstih Jezusovih 
učencev, strinjal, da bo 
izdal Jezusa vélikim 
duhovnikom za 30 
srebrnikov.



Na judovski velikonočni 
praznik je Jezus zadnjič jedel 
s svojimi učenci. Povedal jim 
je čudovite stvari o Bogu in 
njegovih obljubah tistim, ki ga 
ljubijo. Nato jim je Jezus dal 
kruh in skodelico, da so si jih 
razdelili. Ti naj bi jih 
spomnili, da sta 
bila Jezusovo 
telo in kri 
dana za 
odpuščanje 
grehov.



Nato je Jezus rekel svojim prijateljem, da bo 
izdan, in da bodo zbežali. "Ne bom pobegnil," je 
vztrajal Peter. "Preden petelin zapoje, me boš 
trikrat zatajil," je rekel Jezus.



Kasneje tisto noč je 
Jezus šel molit v vrt 
Getsemani. Učenci, 
ki so bili z njim, so 
zaspali. "O moj 
Oče," je molil Jezus, 
"...naj gre ta kelih 
mimo mene. Vendar 
ne, kakor jaz hočem, 
ampak kakor ti."



Nenadoma je na vrt vkorakala 
množica, ki jo je vodil Juda. Jezus 
se ni upiral, toda Peter je nekemu 
človeku odrezal uho. Jezus se je 
tiho dotaknil človekovega ušesa 
in ga ozdravil. Jezus je 
vedel, da je njegova 
aretacija del 
Božje volje.



Drhal je Jezusa odpeljala v hišo velikega duhovnika. 
Tam so judovski voditelji rekli, da mora Jezus 
umreti. V bližini je Peter stal poleg 
ognja za služabnike in 
opazoval.  Trikrat so 
ljudje strmeli v Petra in 
rekli: "Bil si z Jezusom!"  
Peter je to trikrat 
zanikal, tako kot 
je Jezus rekel, 
da bo.  Peter je 
celo preklinjal 
in klel.



Ravno takrat je zakikirikal 
petelin. Petru je bil kot 
Božji glas. Ko se je Peter 
spomnil Jezusovih besed, 
je bridko zajokal.



Tudi Judu je bilo žal. Vedel 
je, da Jezus ni bil kriv 
nobenega greha ali zločina.  
Juda je 30 srebrnikov vzel 
nazaj, a duhovniki tega 
niso hoteli vzeti.



Juda je denar 
vrgel dol, šel 
ven - in se 
obesil.



Duhovniki so Jezusa pripeljali 
pred Pilata, rimskega 
guvernerja. Pilat je rekel: 
"Na tem človeku nisem 
našel nobene krivde." 
Toda drhal je 
vztrajno vpila: 
"Križaj ga! 
Križaj ga!"



Končno je Pilat popustil in 
Jezusa obsodil na smrt na 
križu. Vojaki so Jezusa 
udarjali, mu pljuvali v obraz 
in ga bičali. Naredili so 
kruto krono iz dolgih ostrih 
trnov in mu jo pritisnili na 
glavo. Nato so ga pribili na 
lesen križ, da bi umrl.



Jezus je vedno vedel, da bo tako umrl. Vedel je 
tudi, da bo njegova smrt prinesla odpuščanje 
grešnikom, ki so zaupali vanj. 
Ob Jezusu sta bila križana 
dva zločinca. Eden je 
verjel v Jezusa – in 
šel v raj. Drugi pa ne.



Po urah trpljenja je Jezus 
rekel: "Dopolnjeno je," in 
umrl. Njegovo delo
je bil dokončan. 
Prijatelji so ga 
pokopali v 
zasebni 
grobnici.



Nato so rimski vojaki 
zapečatili in zastražili 
grobnico. Zdaj 
nihče ni mogel 
vstopiti - ali ven.



Če bi bil to konec zgodbe, 
kako žalostno bi bilo. 
Toda Bog je naredil 
nekaj čudovitega. 
Jezus ni ostal 
mrtev!



Zgodaj zjutraj prvega dne v 
tednu so nekateri Jezusovi 
učenci našli kamen 
odvaljen od groba. 
Ko so pogledali 
noter, Jezusa ni 
bilo več tam.



Ena ženska je ostala in jokala ob 
grobu. Jezus se ji je prikazal! 
Vesela je odhitela nazaj, da bi 
povedala drugim učencem. 
"JEZUS ŽIVI! JEZUS SE 
JE VRNIL OD MRTVIH!"



Kmalu je Jezus prišel k učencem in jim 
pokazal svoje z žeblji razbrazgotinaste 
roke. Bilo je res. JEZUS JE SPET ŽIV!  
Odpustil je Petru, ker se ga je zatajil, in 
rekel svojim učencem, naj vsem povedo 

o njem. Potem se je vrnil v nebesa, 
od koder je prišel.



Prva velika noč

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Matej 26-28, Luka 22-24, 
Janez 13-21

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130



Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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