Bibeln för barn
presenterar

Den första
påsken

Skriven av: Edward Hughes

Översatt av: Christian Lingua

Illustrerad av: Janie Forest

Bearbetad av: Lyn Doerksen
Berättelse 54 av 60

Licens: Du har rätt att kopiera eller skriva ut den här berättelsen,
så länge du inte säljer den vidare.
Svenska

Swedish

Kvinnan stod på den bullriga
sluttningen, och såg med
sorgsen blick upp mot
en fruktansvärd
scen. Hennes
son var döende.
Kvinnan var Maria,
och hon stod
i närheten av
där Jesus var
uppspikad på
ett kors.

Hur kunde allt det här
hända? Hur kunde Jesu
underbara liv få ett så
fruktansvärt slut? Hur
kunde Gud
tillåta att
hans son
lämnades att
dö på ett kors?
Hade Jesus fel om
vem han var? Hade
Gud misslyckats?
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Nej! Gud misslyckades
inte. Jesus hade inte
gjort något misstag.
Jesus hade vetat om
hela tiden att han skulle
bli dödad av onda män.
Till och med när Jesus
bara var ett litet barn,
så hade en gammal man
som hette Symeon sagt
till Maria att hon hade
sorg att vänta.
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Några
dagar innan
Jesus blev
dödad, kom en
kvinna och smorde
hans fötter med
en flaska balsam.
µVilket slöseri med
pengarµklagade
lärjungarna. µHon har
gjort en god gärningµsade
Jesus. µHon förberedde min
begravningµ Vilka märkliga ord!
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Under den judiska påskhögtiden,
åt Jesus sin sista måltid med
sina lärjungar. Han berättade
fantastiska ting om Gud och
hans löften för dem som älskar
honom. Sedan gav Jesus dem
bröd och en bägare att dela.
Det var för att påminna dem om
att Jesu kropp och blod
blev utgiven
för att ge
syndernas
förlåtelse.

Efter det gick Judas, en
av Jesu tolva apostlar,
för att förråda Jesus
till översteprästerna
för 30 silvermynt.
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Senare den
kvällen, gick Jesus
till Getsemane
trädgård för att
be. Lärjungarna
som var med honom
somnade. µ)DGHUµ
EDG-HVXVµ«OnW
denna bägare gå
förbi mig, om det
är möjligt. Men
inte som jag vill,
XWDQVRPGXYLOOµ

Sedan sade Jesus till sina vänner att han skulle bli
förrådd, och att de skulle springa iväg. µJag
kommer inte springa ivägµinsisterade Petrus.
µInnan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre
gångerµsade Jesus.
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Folkhopen tog Jesus till översteprästens hus. Där
sade de judiska ledarna att Jesus måste dö. Petrus
stod i närheten vid tjänarnas eldstad och tittade
på. Vid tre tillfällen
stirrade människor på
Petrus och VDGHµ'Xvar
med -HVXVµ2FKWUH
gånger förnekade
Petrus det, precis
som Jesus sagt.
Petrus till och
med förbannade
och svor.

Plötsligt marscherade en folkhop in i
trädgården, ledd av Judas. Jesus
gjorde inget motstånd, men Petrus
högg av en mans öra. I tystnad,
rörde Jesus vid mannens
öra och han blev helad.
Jesus visste att
gripandet
var enligt
Guds vilja.
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I samma ögonblick gol
en tupp. Det var som
om Gud talade till
Petrus. Petrus kom
ihåg vad Jesus sagt,
och grät bittert.
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Prästerna förde Jesus
inför Pilatus, den romerske
ståthållaren. Pilatus sadeµ-DJ
kan inte finna något brottsligt
hos den här mannenµ
Men folkhopen
fortsatte ropa,
µKorsfäst honom!
Korsfäst honomµ
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Judas var också ledsen. Han
visste att Jesus inte var skyldig
till någon synd eller något brott.
Judas gick för att ge tillbaka
de 30 silvermynten, men
prästerna vägrade att ta
emot dem. Judas slängde
pengarna på marken,
sprang ut ² och hängde sig själv.
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Till slut gav Pilatus med sig,
och dömde Jesus till döden
på ett kors. Soldaterna slog
Jesus, spottade i hans
ansikte och piskade honom.
De gjorde en krona av törne
och satte den på hans huvud.
Sedan spikade de upp
honom på ett träkors
för att dö.
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Jesus hade alltid vetat att han skulle dö på
det sättet. Han visste även att hans död skulle
ge förlåtelse åt syndare som tog sin tillit till honom.
Två brottslingar korsfästes
tillsammans med Jesus. En
trodde på Jesus ² och kom
till paradiset. Den andre
gjorde det inte.

Efter timmar av lidande, sade
-HVXVµDet är fullbordatµ
och dog. Hans jobb var
slutfört. Hans vänner
begravde honom i
en privat grav.
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Om det här varit slutet
på historien, hade det
varit väldigt ledsamt.
Men Gud gjorde
någonting underbart.
Jesus förblev
inte död!

Sedan kom
romerska soldater
och förseglade och
vaktade graven.
Nu kunde
ingen ta sig
in ² eller ut.
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En kvinna stannade och grät vid
graven. Jesus uppenbarade sig
för henne! Hon rusade tillbaka
till lärjungarna i stor glädje
och berättade allt. µ-(686
LEVER! JESUS HAR
UPPSTÅTT FRÅN DE
DÖDAµ

Tidigt på morgonen, på första
dagen i veckan, fann några av
Jesu lärjungar att stenen
framför graven var
bortrullad. Och
när de tittade in,
var Jesus inte
längre där.
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Den första påsken
En berättelse från Guds ord, Bibeln,
finns i

Snart kom Jesus till lärjungarna och
visade upp sina såriga händer. Det var sant.
JESUS LEVDE IGEN! Han förlät Petrus
för att han förrått honom, och sade åt
sina lärjungar att berätta om honom för
alla människor. Sedan återvände han till
himmelen, dit han hade kommit ifrån.

Matteus 26-28; Lukas 22-24,
Johannes 13-21
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Gud vet att vi har gjort dåliga saker,
som han kallar för synd. Syndens lön är döden.
Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende
son, Jesus, för att du på ett kors och ta vårt
straff. Jesus blev levande igen och åkte tillbaka
till himmelen! Nu kan Gud förlåta oss våra synder.
Om du vill omvända dig från dina synder, säg såhär
till Gud: Käre Gud, jag tror att Jesus dog för mig
och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt liv och
förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv
nu och sen får vara med dig för alltid. Hjälp mig
att leva för dig som ditt barn. Amen. Joh 3:16

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!

µNär dina ord öppnar sig ger de ljusµ
Psalm 119:130

