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Norsk

Tillatelse: Du har rett til å kopiere og trykke opp denne
historien, så lenge du ikke selger den.

Kvinnen som stod i en
støyende skråning
løftet blikket opp og
så med triste øyne
på en forskrekkelig
foreteelse. Sønnen
hennes var døende.
Denne moren var
Maria og hun stod
nær stedet hvor
Jesus hang
naglet fast
på et kors.
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Norwegian

Hvordan i all verden
skjedde dette? Hvordan
kunne Jesus, som hadde
levd et slikt godt liv,
dø på en slik
forskrekkelig
måte. Hvordan
kunne Gud
tillate at hans
sønn kunne bli naglet fast
til et kors for å dø? Løy
Jesus eller tok han feil
om den Han sa at han
var? Gjorde Gud
noe feil?
2

Nei! Gud gjorde ikke
noe feil. Jesus hadde
heller ikke gjort noe
galt. Jesus visste
alltid at han kom til å
bli drept av onde
mennesker. Selv da
Jesus var baby, hadde
en gammel mann ved
navn Simeon fortalt
Maria at sorgen lå og
ventet på dem.
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Etter dette gikk
Judas, en av Jesu'
tolv disipler, til
presteskapet for å
svike Jesus for 30
sølvpenger.
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Noen få dager
før Jesus ble drept,
kom en kvinne og
salvet føttene hans
med en velduftende
salveolje. "Hun sløser
bort pengene," klaget
disiplene. "Hun har gjort en
god gjerning," sa Jesus. "Hun
gjorde dette for å gjøre meg klar
til begravelsen." Hvilke underlige ord?

4

Under den jødiske
påskehøytiden, spiste Jesus
sitt siste måltid sammen med
disiplene. Han fortalte dem
underfulle ting om Gud og Hans
løfter til dem som elsker ham.
Så gav Jesus et brød og et
vinbeger som de alle skulle spise
og drikke av. Dette gjorde
han for å minne
dem på at Jesu
legeme og blod
ble gitt for å
skaffe tilgivelse
for syndene.
6
Senere den natten
gikk Jesus til
Getsemanehagen
for å be. Disiplene
som fulgte med ham
sovnet alle sammen.
"Å, far," bad Jesus,
"... La dette begeret
gå meg forbi. Men,
uansett, ikke slik
som jeg vil, bare
som du vil."

Deretter fortalte Jesus vennene sine at han kom
til å bli sveket og at de kom til å flykte. "Jeg skal
ikke gjøre det," insisterte Peter. "Før hanen galer
kommer du til å fornekte meg tre ganger," sa
Jesus.
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Brått kom den flokk soldater inn i
parken. De var anført av Judas.
Jesus protesterte ikke, men Peter
hugget øret av en mann. I taushet
rørte Jesus ved mannens øre
og helbredet ham. Jesus
visste at arrestasjonen
også var en del
av Guds vilje.

Flokken førte Jesus med seg til Øversteprestens
hjem. Der proklamerte de jødiske lederne at Jesus
måtte dø. Like ved stod
Peter ved siden av et
ildsted og så på.
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Tre ganger stirret folk på Peter og sa, "Du
var sammen med Jesus!" Tre ganger nektet Peter
dette akkurat slik Jesus
hadde sagt at han kom
til å gjøre. Peter
bannet og sverget
til og med.
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Judas var også lei seg. Han
visste at Jesus ikke hadde
gjort seg skyld i verken synd
eller forbrytelse. Judas tok
med seg de 30 sølvpengene,
men prestene nektet å ta
imot dem.
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Akkurat da galte
hanen. Det var som
Guds røst lød for
Peter. Han husket hva
Jesus hadde sagt, og
Peter gråt bittert.
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Judas slengte da
pengene fra seg,
gikk ut og hengte
seg selv.
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Prestene førte Jesus frem
for Pilatus, den romerske
landshøvdingen. Pilatus sa:
"Jeg finner ikke noen skyld
hos denne mannen."
Men flokken vedble
å rope: "Korsfest
ham! Korsfest
ham!"

Til sist gav Pilatus etter og
dømte Jesus til å dø på et
kors. Soldatene slo Jesus,
spyttet ham i ansiktet og
pisket ham. De laget endatil
en krone av lange, skarpe
torner og trykket den ned
på hodet hans. Deretter
naglet de ham til et
trekors for at
han skulle dø.
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Jesus visste alltid at han kom til å dø på denne
måten. Han visste også at hans død kom til å sørge
for tilgivelse for syndere som satte sin lit til ham.
To forbrytere ble korsfestet side
om side med Jesus. En av
dem trodde på Jesus – og
havnet i Paradis. Den
andre trodde ikke.

16
Etter flere timers lidelse sa
Jesus: "Det er fullbrakt,"
og så døde han. Hans
gjerning var fullført.
Vennene hans
begravet ham i
en privat grav.
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17
Hvis dette hadde vært
slutten på historien,
hadde det vært en
trist historie. Men
Gud gjorde noe
fantastisk.
Jesus ble ikke
værende død.

Deretter ble graven
forseglet og voktet
av romerske soldater.
Ingen kunne komme
inn i graven - eller
ut av den.
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En kvinne ble værende der og gråt
ved graven. Jesus viste seg for
henne. Hun løp glad tilbake for
å fortelle de andre disiplene.
"JESUS LEVER! JESUS
HAR KOMMET TILBAKE
FRA DE DØDE!"

Tidlig om morgenen den første
dagen i uken fant noen av
Jesu' disipler steinen som
stengte graven. Den
var blitt rullet bort.
Når de kikket inn i
graven var ikke
Jesus lenger
der.
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Den første påsken
En fortelling fra Guds Ord, Bibelen,
som finnes i

Snart etter viste Jesus seg for disiplene
og viste dem naglemerkene i hendene sine.
Det var sant. JESUS LEVDE VIRKELIG!
Han tilgav Peter for å ha fornektet ham og
fortalte disiplene at de skulle fortelle alle
om ham. Deretter dro han tilbake til
himlen, hvor han kom fra.

Matteus 26-28, Lukas 22-24,
Johannes 13-21
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Gud vet at vi har gjort slemme ting, ting
som han kaller synd. Straffen for synd er døden.
Gud elsker oss så høyt at han sendte sin sønn,
Jesus, for å dø på et kors og ta straffen på seg.
Jesus ble levende igjen og dro opp til himmelen!
Nå kan Gud tilgi syndene våre.
Hvis du vil vende deg bort fra syndene dine, skal du si
dette til Gud: Kjære Gud, jeg tror at Jesus døde for meg
og at han nå lever igjen. Kom inn i livet mitt og tilgi
syndene mine, slik at jeg kan få et nytt liv nå, og deretter
være sammen med deg i evighet. Help me live for You as
Your child. Amen. For så har Gud elsket verden at han ga
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16
Les Bibelen og prat med Gud hver eneste dag!

"Når dine ord åpner seg, gir de lys."
Salme 119:130

