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Sheas an bhean ar an
gcnoc fuaimiúil, a súile
brónach ag breathnú
suas go radharc
uafásach. Bhí a Mac
ag fáil bháis. Ba í
Muire an mháthair,
agus sheas sí in
aice leis an áit ar
cuireadh Íosa
le crois.
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Conas a tharla sé
seo go léir? Conas
a d’fhéadfadh Íosa
deireadh a
chur le saol
chomh
hálainn ar
bhealach
chomh uafásach?
Conas a d’fhéadfadh Dia
ligean dá Mhac a tairneáil
ar chros chun bás a fháil
ann? An ndearna Íosa
botún faoi Cé a bhí
sé? Ar theip ar Dhia?

Cúpla lá sular
maraíodh Íosa, tháinig
bean agus dhoirt sí
ointment cumhraithe
ar a chosa. "Tá sí
ag cur amú airgid,"
rinne na deisceabail
gearán. "Tá obair mhaith déanta
aici," a dúirt Íosa. "Rinne sí é le haghaidh
mo adhlactha." Cad iad na focail aisteach!

Níl! Níor theip ar
Dhia. Ní dhearna
Íosa botún ar bith.
Bhí a fhios ag Íosa i
gcónaí go gcuirfeadh
fir ghránna é chun
báis. Fiú nuair a bhí
Íosa ina leanbh, dúirt
seanfhear darbh
ainm Simeon le
Muire go raibh brón
chun tosaigh.
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Ina dhiaidh seo, d’aontaigh
Iúdás, duine de dháréag
deisceabal Íosa, Íosa a
bhrath do na hardsagairt ar
30 píosa airgid.
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Ag féasta Cháisc na nGiúdach,
bhí a bhéile deireanach ag Íosa
lena dheisceabail. D’inis sé rudaí
iontacha dóibh faoi Dhia agus a
chuid geallúintí dóibh siúd a bhfuil
grá acu dó. Ansin thug Íosa arán
agus cupán dóibh le roinnt. Bhí
siad seo le cur i gcuimhne dóibh
gur tugadh corp agus
fuil Íosa chun
maithiúnas a
thabhairt ar
son peacaí.
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Ansin dúirt Íosa lena chairde go dtabharfaí feall air,
agus go rithfidís ar shiúl. "Ní rithfidh mé ar shiúl,"
d'áitigh Peter. "Sula ngortóidh an ros, séanfaidh tú mé
trí huaire," a dúirt Íosa.
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Go tobann mháirseáil slua isteach sa
ghairdín, faoi stiúir Iúdás. Níor sheas
Íosa, ach ghearr Peadar cluas fear as.
Go ciúin, bhain Íosa cluas an fhir
agus leigheas sé é. Bhí a
fhios ag Íosa gur chuid
d’uacht Dé é a ghabháil.

Níos déanaí an oíche
sin, chuaigh Íosa chun
guí i nGairdín
Gethsemane. Thit na
deisceabail a bhí in
éineacht leis ina
gcodladh. "O
m'Athair," ghuigh Íosa,
"... Lig an cupán seo
uaimse. Mar sin féin,
ní mar a dhéanfaidh
mise, ach mar a
dhéanfaidh tusa."
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Trí huaire bhí daoine ag amharc ar Pheadar agus ag
rá, "Bhí tú le hÍosa!" Trí huaire shéan Peadar é,
díreach mar a dúirt Íosa
go ndéanfadh.
Mhallaigh
Peter fiú agus
mhionnaigh sé.

Thug an slóg Íosa go teach an ardsagairt. Dúirt
ceannairí na nGiúdach ansin go bhfaigheadh
Íosa bás. In aice láimhe,
sheas Peadar in aice le
tine na seirbhíseach
agus d’amharc sé.
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Díreach ansin, ghlaoigh
rooster. Bhí sé cosúil le
guth Dé do Pheadar. Ag
cuimhneamh ar fhocail
Íosa, ghuil Peadar go géar.
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Bhí brón ar Iúdás freisin. Bhí
a fhios aige nach raibh Íosa
ciontach in aon pheaca ná
coir. Thug Iúdás na 30
píosa airgid ar ais, ach ní
thógfadh na sagairt é.
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Thug na sagairt Íosa os comhair
Pioláit, gobharnóir na Róimhe.
Dúirt Pioláit, "Ní bhfuair mé aon
locht ar an bhFear seo." Ach
choinnigh an slóg ag
caoineadh, "Céasadh
air! Céasadh air!"
Chaith Iúdás an
t-airgead síos,
chuaigh sé
amach - agus
chroch sé é féin.
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Faoi dheireadh thug Pioláit isteach,
agus chuir sé pianbhreith ar Íosa
bás a fháil ar chros. Phunch na
saighdiúirí Íosa, spit siad ina
aghaidh, agus bhuaileann siad é.
Rinne siad coróin éadrócaireach de
thorna fada géara agus bhrúigh siad
ar a cheann é. Ansin chuir siad
naon é ar chros adhmaid
le bás a fháil.
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Bhí a fhios ag Íosa i gcónaí go bhfaigheadh sé
bás ar an mbealach sin. Bhí a fhios aige freisin go
dtabharfadh a bhás maithiúnas do pheacaigh a chuir
muinín iontu. Céasadh beirt
choirpeach in aice le hÍosa.
Chreid duine acu ar
Íosa - agus chuaigh sé
go Paradise. Ní
dhearna an
ceann eile.
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Ansin shéalaigh agus
chosain saighdiúirí
Rómhánacha
an tuama. Anois ní
fhéadfadh aon duine
dul isteach - nó
amach.

Tar éis uaireanta
fulaingthe, dúirt Íosa, "Tá
sé críochnaithe," agus
fuair sé bás. A chuid
oibre críochnaithe.
Adhlacadh
cairde é i tuama
príobháideach.
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Dá mba é seo deireadh
an scéil, cé chomh
brónach a bheadh sé.
Ach rinne Dia rud
iontach. Níor fhan
Íosa marbh!

Dá mba é seo
deireadh an scéil, cé
chomh brónach a
bheadh sé. Ach rinne
Dia rud iontach. Níor
fhan Íosa marbh!
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D’fhan bean amháin, ag gol
leis an tuama. Íosa le feiceáil
di! Rith sí ar ais go
lúcháireach chun na
deisceabail eile a insint. "Tá
IESUS BEO! TAR ÉIS AN
IESE AR AIS ÓN DEAD!"
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Go gairid tháinig Íosa chuig na deisceabail,
agus thaispeáin sé a lámha scar ingne dóibh.
Bhí sé fíor. Bhí IESUS BEO IN AGHAIDH!
Logh sé Peadar as é a shéanadh, agus dúirt
sé lena dheisceabail gach duine a insint
faoi. Ansin chuaigh sé ar ais chun na
bhflaitheas as ar tháinig sé.
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An Chéad Cháisc
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i

An deireadh

Matha 26-28, Lúcás 22-24,
Eoin 13-21

"Tugann bealach isteach Do Fhocail solas."
Salm 119:130
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Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach
a rinne sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá
chomh mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon Mhac, Íosa, chun bás a
fháil ar Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin
tháinig Íosa ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na
bhFlaitheas! Má chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do
pheacaí a mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé
ina chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.
Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo le Dia:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith ina
fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i do
chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh mo
pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit agus
maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16
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