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ИИСУС УМИРА НА КРЪСТА

Петър много искал да бъде редом с Иисуса, да разбере
какво се готвят да правят иудеите с неговия Учител. И
макар че било рано и слънцето не изгрявало, той тръгнал
към дома на първосвещеника Каиафа. Там вече се тълпял
народ: всички знатни евреи дошли около дома на Каиафа,
за да спорят за личността на Иисус.

Петър също влязъл в двора и видял Иисуса, заобиколен от
други хора. Приближил се и чул всички да говорят, че
Иисус трябва да умре. Петър много се изплашил: ако тези
хора разберат, че той е от Иисусовите ученици? Тогава ще
го хванат и навярно ще поискат да убият и него. Затова се
дръпнал настрана и застанал между войниците.

В това време към него се приближила една от слугините на
първосвещеника и казала: „Ти си един от учениците на
Иисуса." „Не - отговорил Петър, - аз не познавам Този
Човек." Когато Петър излязъл от двора, към него се
приближила друга слугиня и казала на войниците: „Този
човек беше с Иисуса." Петър излъгал още веднъж и се
заклел, че не познава Иисуса.

В двора тълпата се подигравала с Иисуса. Първосвещеникът
Го попитал: „Кажи ми, Ти ли си Христос, Синът Божи?" „Ти
сам го каза" - отговорил му Иисус. Иудеите се разсърдили
още повече на Иисуса и започнали да Го бият и да плюят в
лицето Му. Видял отдалеч това Петър и се изплашил още
повече.

А един от войниците го посочил и казал: „Аз го познавам. Той
е един от Иисусовите ученици, той дори говори като
Иисуса." „Не, не - побързал да отвърне Петър, - аз съвсем не
познавам Този Човек." В същия миг пропял петел и Петър си
спомнил думите на Иисуса: „Още тази нощ, докато пропее
петел, ти три пъти ще кажеш, че не Ме познаваш." Горчиво
заплакал Петър: Иисус се оказал прав.

След известно време иудеите повели Иисуса към дома на
Пилат, който тогава бил римски управител в Израил и
живеел в красив дворец в Йерусалим. По пътя към
шествието се присъединили още много хора. Всички искали
да разкажат на Пилат какво е направил Иисус: как се готвел
да стане цар на Израил, как наричал Себе Си Син Божи.
„Заповядай да го убият" - приканвали те Пилат.

За Пилат били непонятни обвиненията на иудеите. „Не казал той, -според мен този Човек не е виновен за нищо."
Евреите се разсърдили още повече и започнали да викат:
„Иисус трябва да умре!" Пилат се изплашил и попитал: „Но
нали Той е ваш цар?" „Не, Той не е наш цар и Той трябва да
умре разпнат на кръст!" - крещяла тълпата.

Тогава Пилат си помислил: „Тези хора толкова искат смъртта
на Иисуса, че аз трябва да се съглася. Иначе те ще се
нахвърлят върху моите войници, а не мога да допусна това."
И Пилат казал на тълпата: „Давам ви Иисус. Вие можете да
правите с Него каквото искате!"
Тълпата радостно се развикала: „Най-после Иисус ще умре!
Той няма вече да бунтува народа и в нашата страна ще
настъпи мир."

В това време Иисус почти нищо не говорел. Когато Пилат Го
питал нещо, Иисус мълчал. Той знаел, че трябва да умре
заради хората, които обичал!
Войниците на Пилат се присмивали на Иисуса. Те метнали
на раменете Му стар мръсен плащ и сложили на главата Му
трънен венец. Те не знаели, че Той е Син Божи.

Но настъпило времето, когато трябвало да отведат Иисуса на
мястото, където щели да го разпнат. Войниците свалили от
гърба Му плаща и Той останал в Своите обикновени дрехи.
Иисус трябвало сам да носи Своя тежък кръст, но Той бил
много слаб. Затова войниците извикали човек, който да носи
кръста на Иисуса.

На Голгота, както се наричало мястото, където евреите
разпъвали на кръст престъпниците, били издигнати три
кръста. Освен Иисус там били разпнати още двама души, а
те били убийци. Да, те били разпнати на кръста, защото
извършили страшно престъпление. Но какво бил сторил
Иисус? Защо Го разпнали на Голгота, между убийците? Той
трябвало да умре заради всички грехове, извършени от
хората!

Когато Иисус бил разпнат на кръста, над земята внезапно се
спуснала тъмнина, макар че било още ден и преди минута
слънцето ярко светело. Станало така тъмно, че хората едва
се виждали един друг. Ето как Господ искал да им покаже,
че Неговият Син е разпнат на кръст.
Последното, което казал Иисус, било: „Свърши се!" Като
произнесъл тези думи, Той издъхнал.

Тогава затреперала земята и тежката завеса в храма
изведнъж се разкъсала на две. Като видели това, римските
войници много се изплашили и започнали да си говорят:
„Той наистина е бил Син Божи!" Хората, дошли на Голгота, за
да видят как ще бъде разпнат Христос, хукнали да бягат.
Много от тях сега съжалявали, че искали смъртта Му. Но
било късно. Приятелите на Иисуса внимателно свалили
тялото Му от кръста и Го положили в гроба. Оплакали Го и се
прибрали вкъщи.
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