
Cerita Paskah – Minggu Palma



Dia adalah Yesus, 

Anak Allah dan Juruselamat dunia.



Yesus banyak mengajarkan kasih Allah 

kepada manusia di dunia



dan menyembuhkan orang dari sakitnya.



Yesus melakukan banyak mukjizat 

seperti meredakan angin ribut 



dan bahkan membangkitkan orang mati.



Pada masa itu orang Yahudi 

sedang merayakan Paskah.



Paskah sudah dirayakan sejak jaman Musa ketika 

Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir.



Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah.



Yesus menyuruh murid-murid-Nya 

berhenti di suatu kampung.



Yesus berkata kepada 2 orang murid-Nya, 

"Pergilah terlebih dulu."



Yesus menyuruh murid-Nya pergi ke kampung, 



dan mereka akan melihat keledai muda 

yang belum pernah ditunggangi orang.



Yesus menyuruh murid-Nya melepaskan keledai itu 

dan membawanya kepada-Nya.



Jika ada yang bertanya, 

"Mengapa kamu melepaskan keledai itu?"



Jawablah begini, 

"Tuhan memerlukannya



dan akan mengembalikan segera."



Maka para murid melakukan yang Yesus katakan 

dan membawakan-Nya keledai itu.



Jaman dahulu kala, bahkan sebelum Yesus lahir, 

Allah pernah berfirman bahwa, 



Juruselamat, Raja Israel akan datang ke Israel 

dengan cara ini.



Yesus melakukan yang Allah pernah firmankan. 



Berita Yesus datang ke Yerusalem 

tersiar di seluruh kota.



Banyak orang telah mendengar tentang 

semua mukjizat yang pernah Ia lakukan.



Maka mereka memotong ranting daun palem 

dan berlari untuk melihat Yesus.



Beberapa orang Farisi dan pemuka agama 

menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan



karena semua orang ingin melihat Yesus.



Yesus berjalan menuju kota Yerusalem



dan orang banyak menghamparkan 

pakaiannya di jalan bagi Dia.



Semua murid-Nya mulai bergembira 

dan bernyanyi sepanjang mengiringi-Nya



sambil memuji Allah untuk 

semua mukjizat yang telah mereka lihat.



Beberapa orang Farisi kesal.



Mereka berkata kepada Yesus 

supaya murid-murid-Nya berhenti melakukannya.



Tetapi Yesus berkata, "Jika mereka diam, 

batu-batu di sepanjang jalan akan menangis."



Maka semua orang tetap bernyanyi 



"Diberkatilah Sang Raja 

yang datang dalam nama Tuhan,



pujilah Tuhan di tempat yang mahatinggi!"



Gemparlah seluruh kota Yerusalem.



Ketika di gerbang, orang bertanya, 

"Siapakah orang ini?"



Dan orang banyak menyahut, 

"Inilah Yesus."



Dan orang banyak menyahut, 

"Inilah Yesus."



Dan Yesus mengendarai keledai 

memasuki Yerusalem menuju bait Allah.



Minggu Palma, seperti yang Allah 

pernah firmankan bertahun-tahun yang lalu.


