Biblio por infanoj
prezentas

La Unua
Pasko

La sinjorino staris
sur la brua monteto,
kun ĝiaj malĝojaj
okuloj supren al
terura sceno. Ŝia
Filo estis mortanta.
La patrino estis
Maria, kaj ŝi staris
proksime al la loko,
kie Jesuo estis
najlita al kruco.
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Kiel okazis ĉio ĉi?
Kiel Jesuo povis fini tiel
belan vivon en tiel terura
maniero? Kiel Dio povus
permesi, ke
Lia Filo estu
najlita al
kruco por
morti tie? Ĉu
Jesuo faris eraron
pri Kiu Li estis? Ĉu
Dio malsukcesis?

Ne! Dio ne
malsukcesis. Jesuo
ne faris eraron.
Jesuo ĉiam sciis, ke
homoj malbonaj
mortigos lin. Eĉ kiam
Jesuo estis bebo,
maljunulo nomata
Simeono diris al
Maria, ke tristeco
antaŭeniras.
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Post tio, Judas, unu el
la dek du disĉiploj de
Jesuo, konsentis perfidi
Jesuon al la ĉefpastroj
por 30 arĝentoj.

Kelkajn tagojn antaŭ ol
Jesuo estis mortigita,
sinjorino venis kaj
verŝis parfumitan
ŝmiraĵon sur Liajn
piedojn. “Ŝi malŝparas
monon”, plendis la disĉiploj.
“Ŝi faris bonan laboron,” Jesuo diris. “Ŝi faris
ĝin por mia entombigo.” Kiaj strangaj vortoj!
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Ĉe la festo de la Judaj Paskoj,
Jesuo havis sian lastan manĝon
kun siaj disĉiploj. Li rakontis al
ili mirindaĵojn pri Dio kaj Liaj
promesoj al tiuj, kiuj amas Lin.
Tiam Jesuo donis panon kaj
tason por ili dividi. Ĉi tiuj estis
por memorigi ilin, ke la korpo
kaj sango de Jesuo
estis donitaj
por pardoni
pekojn.
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Tiam Jesuo diris al Siaj amikoj, ke Li estos
perfidita, kaj ili forkuros. “Mi ne forkuros,” Petro
insistis. “Antaŭ ol la koko kriados, vi malkonfesos
min tri fojojn,” Jesuo diris.
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Poste tiun nokton,
Jesuo iris preĝi
en la Ĝardeno de
Getsemaneo. La
disĉiploj, kiuj
estis kun Li,
ekdormis. “Ho
mia Patro,” preĝis
Jesuo, “...Lasu ĉi
tiun kalikon pasigi
de mi. Tamen ne
kiel mi volos, sed
kiel vi volos.”

Subite amaso marŝis
en la ĝardenon,
gvidatan de Judaso.
Jesuo ne rezistis,
sed Petro fortranĉis
la orelon de viro.
Trankvile Jesuo tuŝis
la orelon de la viro
kaj resanigis lin.
Jesuo sciis, ke Lia
aresto estas parto
de la volo de Dio.
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La amaso prenis Jesuon en la domon de la ĉefpastro.
Tie, la judaj estroj diris, ke Jesuo devas morti.
Proksime, Petro staris apud la fajro de la
servistoj kaj rigardis.
Trifoje homoj rigardis
Petron kaj diris: “Vi
estis kun Jesuo!”
Trifoje Petro neis
ĝin, same kiel
Jesuo diris, ke li
volas. Petro eĉ
malbenis kaj
ĵuris.
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Ankaŭ Judas bedaŭris. Li
sciis, ke Jesuo ne kulpas
pro ia peko aŭ krimo. Judas
redonis la 30 arĝentojn, sed
la pastroj ne reprenis ĝin.
Judaso ĵetis la monon, eliris
- kaj pendigis sin.
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Ĝuste tiam koko kriadis.
Ĝi estis kiel la voĉo de
Dio al Petro. Memorante
la vortojn de Jesuo,
Petro ploris amare.
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La pastroj prezentis
Jesuon al Pilato, la
roma reganto. Pilato
diris, “Mi trovis
nenian kulpon en ĉi
tiu Viro.” Sed la
amaso daŭre kriis,
“Krucumu lin!
Krucumu lin!”
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Fine Pilato cedis, kaj juĝis
Jesuon morti sur kruco. La
soldatoj pikis Jesuon, kraĉis
en Lia vizaĝo kaj skurĝis Lin.
Ili faris kruelan kronon de
longaj akraj dornoj kaj
premis ĝin sur Lian kapon.
Tiam ili najlis Lin al ligna
kruco por morti.

Jesuo ĉiam sciis, ke Li mortos tiel. Li ankaŭ sciis,
ke Lia morto alportos pardonon por pekuloj, kiuj
fidis Lin. Du krimuloj estis krucumitaj apud Jesuo.
Unu kredis je Jesuo - kaj
iris al Paradizo.
La alia ne.
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Tiam romaj
soldatoj sigelis
kaj gardis la
tombon. Nun
neniu povis eniri
aŭ eliri.

Post horoj da sufero, Jesuo
diris, “Ĝi estas finite”,
kaj mortis. Lia laboro
estis finita. Amikoj
enterigis Lin en
privata tombo.
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Se tio finus la
historion, kiel malĝoja
estus. Sed Dio faris
ion mirindan. Jesuo
ne restis morta!

Frue matene de la unua tago de
la semajno, iuj el la disĉiploj
de Jesuo trovis la ŝtonon
rulita for de la tombo.
Kiam ili rigardis
internen, Jesuo
ne plu estis tie.
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Unu virino restis, plorante apud la
tombo. Jesuo aperis al ŝi! Ŝi
rapidis reen ĝoje por diri al
la aliaj disĉiploj. “JESUO
ESTAS VIVO! JESUO
REVENIS DE LA
MORTO!”

Baldaŭ Jesuo venis al la disĉiploj kaj montris
al ili Liajn najlo-skarpitajn manojn. Estis
vero. JESUO ESTIS VIVA DENOVE! Li
pardonis Petron pro neado de Li, kaj diris al
siaj disĉiploj, ke ili diru al ĉiuj pri Li. Poste
Li revenis al la ĉielo, de kie Li venis.
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La Unua Pasko
Rakonto el la Vorto de Dio, la Biblio,
troviĝas en

La Fino

Mateo 26-28, Luko 22-24,
Johano 13-21

“La eniro de Viaj Vortoj lumas.”
Psalmo 119:130
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Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia
mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu Lin.
Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn Li nomas peko.
La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe,
ke Li sendis Sian solan Filon, Jesuon, por morti sur Kruco
kaj esti punita pro viaj pekoj. Tiam Jesuo revenis al la vivo
kaj iris hejmen al la Ĉielo! Se vi kredas je Jesuo kaj petas
Lin pardoni viajn pekojn, Li faros ĝin! Li venos kaj vivos
en vi nun, kaj vi vivos kun Li eterne.
Se vi kredas, ke ĉi tio estas la vero, diru ĉi tion al Dio:
Kara Jesuo, mi kredas, ke Vi estas Dio, kaj fariĝis homo
por morti pro miaj pekoj, kaj nun Vi vivas denove. Bonvolu
eniri en mian vivon kaj pardonu miajn pekojn, por ke mi havu
novan vivon nun, kaj unu tagon iru kun Vi eterne. Helpu
min obei Vin kaj vivi por Vi kiel Via infano. Amen.
Legu la Biblion kaj parolu kun Dio ĉiutage! Johano 3:16
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