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Gospa je stala na hrupnem
SRERĀMX, njene æDORVWQH
RĀL pa so gledale v
grozno sceno. Njen
sin je umiral. Ta
mati je bila Marija
in stala je blizu
kraja, kjer je
bil Jezus pribit
na NULæ.

Slovenian

Kako se je to
zgodilo? Kako se je tako
lepo æLYOMHQMH Jezusovo
NRQĀDOR tako grozno?
Kako je lahko
Bog dovolil,
da je njegov
Sin umrl pribit
na NULæ? Ali je
Jezus naredil napako o
tem, kdo je? Ali pa je
Bogu spodletelo?
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Ne! Bogu ni spodletelo.
Jezus ni storil nobene
napake. Jezus je vedno
vedel, da ga bodo ubili
zli ljudje. Tudi takrat,
ko je bil Jezus otrok, je
starec po imenu ãLPRQ
Mariji napovedal, da jih
ĀDND æDORVW.
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Nato se je Juda,
eden od Jezusovih
dvanajstih XĀHQFHY,
strinjal, da bo izdal
Jezusa glavnim
duhovnikom za 30
kosov srebra.

Nekaj dni preden
je bil Jezus ubit,
je SULäOD dama in na
njegove noge namazala
parfumirano mazilo. ´Zapravlja
denarµso se SULWRæHYDOL XĀHQFL.
´'REURdelo je storilaµje rekel Jezus´7Rje
naredila za moj pokopµ.DNäQH ĀXGQH besede!
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Na judovski praznik pasha je
imel Jezus svoj zadnji obrok
s VYRMLPLXĀHQFL Povedal jim
je ĀXGRYLWHVWYDULR%RJXLQ
njegove obljube tistim, ki ga
ljubijo. Potem jim je Jezus
dal kruh in skodelico, da si
razdelijo. To je bil opomin,
da se Jezusovo
telo in kri
darujeta kot
RGSXäĀDQMH
za grehe.
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Potem je Jezus svojim prijateljem povedal, da bo
izdan, oni pa da bodo pobegnili. ´1Hbom pobegnilµ
je vztrajal Peter. ´Preden bo petelin zakikirikal,
me ERä trikrat zanikalµje rekel Jezus.
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Tisto QRĀ je
Jezus äHO moliti v
Getsemanski vrt.
8ĀHQFL, ki so bili
z njim, so zaspali.
´22ĀH mojµje
molil Jezus ´Naj
ta skodelica
]DNURæL od mene.
Kljub temu pa ne
kot jaz æHOLP,
vendar tako, kot
to æHOLWH viµ
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Bandit je Jezusa peljal v KLäR visokega duhovnika.
Tam so judovski vodje rekli, da mora Jezus umreti.
V EOLæLQL je Peter stal poleg ognja VOXæDEQLNRY in
opazoval. Trikrat so
ljudje pogledali Petra in
rekli´Ti si bil z
JezusomµTrikrat je
Peter to zanikal,
kakor je Jezus
predvidel. Peter
je celo
preklinjal in
prisegel.

Nenadoma je na vrt vstopil bandit,
ki ga je vodil Juda. Jezus se ni
upiral, Peter pa je ĀORYHNX odrezal
uho. Jezus se je mirno dotaknil
XäHVD tega ĀORYHND in
ga ozdravil. Jezus je
vedel, da je njegovo
zajetje del
%RæMH volje.

10

9

7RĀQRWDNUDWMHSHWHOLQ
zakikirikal. Bilo je kot
%RæMLJODV3HWUX 0LVOHĀ
na Jezusove besede je
Peter britko zajokal.

Tudi Judi je bilo æDO. Vedel je,
da Jezus ni kriv za noben greh
ali ]ORĀLQ. Juda je vrnil 30
kosov srebra, vendar jih
duhovniki niso æHOHOL vzeti.
Juda je vrgel denar na tla,
RGäHO ven in se obesil.
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Duhovniki so Jezusa
pripeljali pred Pilata,
rimskega guvernerja.
Pilat je rekel: ´Pri tem
ÿORYHNX nisem QDäHO
nobene krivdeµ7RGD
bandit je vpil: ´.ULæDM
ga! .ULæDM gaµ
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Nazadnje je Pilat le popustil in
obsodil Jezusa na smrt na NULæX.
Vojaki so udarili Jezusa, pljuvali v
njegov obraz in ga ELĀDOL. Naredili
so okrutno krono z dolgimi ostrimi
trni in mu jo pritisnili na glavo.
Potem so ga pribili na leseni NULæ,
da bi tam umrl.
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Jezus je vedno vedel, da bo umrl na tak
QDĀLQ. Vedel je tudi, da bo njegova smrt prinesla
RGSXäĀDQMH za JUHäQLNH, ki verjamejo vanj. Dva
kriminalca sta bila NULæDQD
poleg Jezusa. Eden je
verjel v Jezusa ² in
RGäHO v Nebesa.
Drugi pa ni.

Po nekaj urah trpljenja
je Jezus rekel: ´Konec
MHµin je umrl. Njegovo
delo je bil ]DNOMXĀHQR.
Prijatelji so ga
pokopali v
zasebni
grobnici.
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ÿH bi bil to konec zgodbe,
bi bilo äH kako æDORVWQR.
Toda Bog je naredil
nekaj ĀXGRYLWHJD.
Jezus ni ostal
mrtev!

Potem so rimski
YRMDNL]DSHĀDWLOL
in varovali grob.
1LKĀHni mogel
ne vstopiti ne
izstopiti.
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Neka æHQVND je ostala in jokala
ob grobu. Jezus se ji je prikazal!
3UHVUHĀQD je tekla povedati
drugim XĀHQFHP. ´-(=86-(
å,9! JEZUS JE VSTAL
OD MRTVIHµ

Zgodaj zjutraj prvega dne v
tednu so nekateri Jezusovi
XĀHQFL QDäOL kamen,
zakotaljen stran
od groba. Ko so
pogledali notri,
Jezusa ni bilo
YHĀ tam.
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Prva Velika QRĀ
Zgodba iz %RæMH besede, Svetega pisma,
se nahaja v

Kmalu je Jezus SULäHO k XĀHQFHP in jim
pokazal svoje prebodene, hrastave roke.
Res je bilo. JEZUS -(63(7å,9 Petru je
odpustil, ker ga je zanikal in QDURĀLO svojim
XĀHQFHP, naj vsem povejo o njem, Jezusu.
Potem se je vrnil v nebesa,
od koder je SULäHO.

Matej 26-28, Luka 22-24,
Janez 13-21
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Bog ve, da smo storili slabe stvari,
ki jih imenuje greh. Kazen za greh je smrt.
Bog nas tako zelo ljubi, da je poslal svojega sina,
JezusaGDXPUHQDNULåXLQSODþDND]HQ]DQDãHJUHKH.
Jezus pa je vstal od mrtvih in se vrnil v nebesa!
Zdaj QDP%RJODKNRRGSXVWLQDãHJUHKH

ýHVHåHOLã]QHELWLJUHKRYUHFL%RJXVOHGHþH
Dragi Bog, verjamem, da je Jezus umrl zame in da je
VHGDMSRQRYQRåLY. 3URVLPSULGLYPRMHåLYOMHQMHLQPL
RGSXVWLPRMHJUHKHWDNRGDERPODKNR]DåLYHOD
novo åLYOMHQMHLQQDWRRVWDOD]DYHGQRV7HERM
Pomagaj PLåLYHWL]DWHNRW7YRMRWURN
Amen. John 3:16
Preberi Sveto pismo in se vsak dan pogovarjaj z Bogom!

´.RPXUVHEHVHGDWYRMDUD]RGHQHSUHMPHOXĀµ
Psalm 119:130

