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Betino itu berdiri di lereng bukit 
yang bising, matanyo yang sedih 
jingo pemandangan 
yang mengerikan.  
Budaknyo sedang 
sekarat.  Ibunyo 
adalah maria, dan 
dio berdiri di 
parak tempat 
yesus dipakukan 
di kayu salib.



Makmano pacak 
terjadi?  Makmano 
yesus pacak mengakhiri 
keedopan yang 
begitu indah 
dengan caro 
yang begitu 
mengerikan?  
Makmano mungkin tuhan 
membiarkan budak-nyo 
dipakukan di kayu salib 
ontok mati di sana?  
Apo yesus membuat 
kesalahan tentang sapo 
dio?  Apo tuhan gagal?



Idak!  Tuhan idak gagal.  
Yesus idak membuat 
kesalahan apapun.  Yesus 
selalu tau bahwa dio 
bakal dimunuh oleh 
wong-wong jahat.  
Bahkan ketika yesus 
masih bayi, wong lelaki 
tua bernamo simeon 
telah njok tau maria 
bahwa kesedihan kagen.



Beberapo ari lom 
Yesus dimunuh, wong 
betino dateng dan 
menuangkan minyok 
wangi ke kaki-nyo. 
"Dio membuang-buang 
uang," keluh para murid. "Dio 
melakukan pekerjaan dengan 
baik," uji Yesus. "Dio melakukannyo 
ontok penguburanku." Uji-uji yang aneh!



Setelah ini, Yudas, 
salah sikok dari dua 
belas murid Yesus, setuju 
ontok mengkhianati Yesus 
kepada para imam kepala 
ontok mendapatkan 30 
keping perak.



Pada pesta Paskah Yahudi, 
Yesus makan terakhir dengan 
murid-murid-nyo. Dio njok tau 
mereka hal-hal indah tentang 
tuhan dan janji-janji-nyo kepada 
mereka yang mencintai-nyo. 
Kemudian Yesus njok roti dan 
cangkir ontok mereka 
bagikan. Ini ontok 
mengingatkan 
mereka bahwa 
tubuh dan darah 
Yesus diberikan 
ontok membawa 
pengampunan pocok dosa.



Kemudian Yesus njok tau teman-teman-nyo bahwa 
dio bakal dikhianati, dan mereka bakal melarikan 
diri. "Aku idak bakal lari," desak Peter. "Sebelum 
ayam berkokok, kamu bakal menyangkal Aku tiga 
kali," uji Yesus.



Malemnyo, yesus 
pegi berdoa di 
taman getsemani.  
Murid-murid yang 
bersamonyo tedok.  
"O bapa-ku," yesus 
berdoa, "... biarkan 
cawan ini berlalu 
dari-ku.  Meskipun 
demikian, bukan 
pecak yang aku 
inginkan, tetapi 
pecak yang engkau 
inginkan."



Tiba-tiba massa berbaris menuju 
taman, dipimpin oleh Yudas. Yesus 
idak melawan, tetapi Petrus memotong 
telingo laaang.  Dengan pelan, Yesus 
menyentuh telinga lanang itu dan 
menyembuhkannyo. Yesus 
tau penangkapan-nyo 
adalah bagian dari 
kendak nyo tuhan.



Massa itu membawa Yesus ke rumah imam besak. Di 
sana, para pemimpin Yahudi beruji Yesus harus mati.  
Di paraknyo, Peter berdiri di samping api para 
pelayan dan mengawasi.  
Tiga kali wong menatap 
Petrus dan beruji, 
"Kamu bersamo Yesus!"  
Tiga kali Petrus 
menyangkalnyo, 
pecak yang 
Yesus ujikan.  
Peter bahkan 
mengutuk dan 
mengumpat.



Saat itu, seekor ayam 
jantan berkokok. Itu 
pecak suaro tuhan bagi 
Peter. Mengingat uji-uji 
Yesus, Petrus menangis 
dengan sedihnyo.



Yudas jugo getun. Dio tau 
Yesus idak bersalah pocok 
dosa atau kejahatan apo 
pun. Yudas ngembek balek 
30 keping perak itu, tetapi 
para pendeta idak mau 
ngembeknyo.



Yudas 
membuang uang 
itu, metu - dan 
gantung diri.



Para imam bawa Yesus ke 
hadapan Pilatus, gubernur 
Romawi. Pilatus beruji, "Tobo 
idak menemukan kesalahan 
pada wong ini." Tapi 
wong-wong itu tros 
menangis, "Salibkan 
dio! Salibkan dio!"



Akhirnyo Pilatus menyerah, 
dan menghukum mati yesus 
di kayu salib. Para prajurit itu 
goco Yesus, meludahi dai-nyo, dan 
mencambuk-nyo. Mereka membuat 
mahkota duri tajam panjang yang 
kejam dan menempelkannyo ke dai 
nyo. Lalu mereka memakukan 
dio di kayu salib 
ontok mati.



Yesus tau dio bakal mati pecak itu. Dio jugo tau 
bahwa kematian-nyo bakal membawa pengampunan 
bagi wong-wong berdosa yang menaruh kepercayaan 
mereka kepada-nyo. Dua 
penjahat disalibkan 
di samping Yesus. 
Wong  percaya pada 
Yesus - dan pegi ke 
Firdaus. Yang 
lainnyo idak.



Setelah berjam-jam menderito, 
Yesus beruji, "La Sudah," 
dan mati. Dio 
selesai bekerja. 
Teman-teman 
menguburkan 
dio di kuburan 
pribadi.



Kemudian tentara Romawi 
segel dan jaga makam 
itu.  Sekarang idak 
ada yang pacak 
masuk - atau 
metu.



Sekiranyo ini adalah 
akhir cerito, betapo 
menyedihkannyo. 
Tetapi tuhan 
melakuken 
sesuatu yang 
luar biaso. 
Yesus idak 
kekal mati!



Pada awal pagi ari sikok jero 
minggu, beberapo murid Yesus 
Laju dio wong nemuke batu 
penotop koboran tu 
la tegeser.  Ketiko 
wong-wong jingok 
ke jero, Yesus 
idak ado lagi 
di sano.



Sikok betino tinggal, menangis di 
kubur.  Yesus menampakkan diri 
kepadanyo!  Dio bergegas balek 
dengan gembira ontok njoktau 
murid-murid yang laen.  
"JESUS edop!  JESUS 
TELAH dateng balek DARI 
MATI!"



Segera Yesus dateng kepada murid-murid, 
dan menunjukkan kepada mereka tangan-nyo 

yang parut. Emang benar. JESUS LAGI 
LAGI! Dio memaafkan Petrus kerana 

menyangkal dio, dan menyuruh 
murid-murid-nyo ontok njoktau wong 
galo tentang Dio. Kemudian dio balek 

ke syurga dari mano dio berasol.



Paskah sikok

Cerito dari kato tuhan, alkitab

Ditemukan di

Matius 26-28, Lukas 22-24, 
Yohanes 13-21

"Lawang masuk kato katomu." 
Mazmur 119:130
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Kisah Alkitab ini menceritokan Tuhan kito yang luar 
biaso yang menciptokan kito dan yang awak ingin mengenal-Nyo.

Tuhan tau kito telah melakuken hal-hal jelek, yang tuhan sebut 
dosa. Hukuman untok dosa adalah maut, tapi Tuhan sangat 

mengasihi wong, tuhan mengutus Anak-Nyo, Yesus, untok mati di 
kayu Salib dan dihukum kareno dosa-dosa wong, Kemudian Yesus 
hedop kembali dan pulang ke Surgo! Jika wong percaya kepada 
Yesus dan meminta Dio untuk mengampuni dosa-dosa wong, Dio 
akan melakukannyo! Dio akan dateng dan tinggal di dalem wong 

sekarang, dan wong akan hidup bersamo Dia selamanyo.

Jika Anda percayo ini adalah kebenaran, muji ini kepada Tuhan:
Yesus terkasih, aku percayo bahwa Engkau adalah Tuhan, dan 

menjadi manusio yang mati untuk dosa-dosa wong, dan sekarang 
Engkau hedop kembali. Datanglah ke dalam hidupku dan ampuni 

dosa-dosaku, sehingga aku bisa memiliki hedop baru sekarang, dan 
suatu hari pergi bersamaMu selamanyo. Tolong awak untuk 
mematuhi-Mu dan hidup untuk-Mu sebagai anak-Mu. Amin.

Baca Alkitab dan muji dengan Tuhan setiap hari! Yohanes 3:16
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