
Læs og forstå

Påske
Svære ord i teksten: højtid, opstandelse, vandret, helbredt,
disciple, nadver, legeme, forråder og forhørt.
Slå ordene op på computeren og få styr på betydningen inden du
læser teksten.

Påsken er den vigtigste højtid i kristendommen. Men ved du
egentlig hvorfor vi fejrer påske? I påsken mindes man Jesus' død,
og fejrer hans opstandelse. I mange danske hjem fylder det
religiøse ikke så meget længere, men derfor er det godt at vide,
hvorfor vi har påskeferie. 

Palmesøndag:
Påskeugens første dag er palmesøndag. Jesus har længe vandret
omkring i Israel med sine disciple, hvor han har helbredt syge
mennesker og fortalt om gud. Jesus gav mad til de fattige og
behandlede alle som ligemænd. Palmesøndag ankommer Jesus til
Jerusalem. Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel og alle jøderne
hylder ham som en konge. Folket råber 'frels os' efter Jesus og
vifter med palmeblade for at ønske ham velkommen. Mange jøder
anså Jesus for at være deres konge. De kunne dem, der bestemte i
Jerusalem bestemt ikke lide. De kunne heller ikke lide at Jesus
kaldte sig for Guds søn. De gik derfor i gang med at finde ud af,
hvordan de kunne få Jesus slået ihjel. 
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Skærtorsdag:
Den næste helligdag i påskeugen er skærtorsdag.
Dette er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for
sidste gang og indfører nadveren. Under måltidet deler Jesus brød
og vin ud til alle og fortæller, at brødet er hans legeme og vinen
hans blod. Skærtorsdag er også dagen, hvor Jesus vasker sin
disciples fødder.
Om natten skærtorsdag bliver Jesus tager til fange af romerske
soldater. Det bliver han, fordi hans ene discipel Judas forråder og
udpeger ham for vagterne. Judas viser soldaterne, hvem Jesus er,
ved at kysse Jesus på kinden. Judas får 30 sølvpenge for at gøre
det. 

Langfredag:
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver korsfæstet. Han bliver
forhørt hos Pontius Pilatus og dømt til døden, fordi folket i byen
kræver det. 
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Jesus blev pisket og får en tornekrone på hovedet. Han skulle
herefter gå langs 'Via Dolorosa', som betyder 'Smertens gade',
igennem Jerusalem, for at komme til bjerget Golgata. Her blev
Jesus sat på korset og døde en langsom smertefuld død.
Efter hans død blev Jesus taget ned fra korset og blev begravet i
en grotte.

Påskedag:
Lige sørgelig en dag langfredag er, lige så lys og glædelig er
fejringen af påskedag. Det er nemlig dagen, hvor Jesus genopstår.
Der var nogle kvinder, der besøgte Jesus' gravplads og da de kom
op af bjerget, så de, at stenen foran grotten var væk, og graven
var tom. I stedet bliver de mødt af en engel, som fortæller dem, at
Jesus er opstået fra de døde. Englen fortæller også at de skal
fortælle, at Jesus er genopstået til alle Jesus' disciple, så de kan
fejre det. 
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Kan du huske?

Hvad ridder Jesus på, da han ankommer til Jerusalem?

Hvad vifter folket med, da Jesus ankommer til Jerusalem?

Hvem spiser Jesus sammen med skærtorsdag?
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Hvad mindes man i påsken?



Hvordan viser Judas soldaterne, hvem Jesus er?

Hvem dømmer Jesus til døden?

Hvad hedder bjerget, hvor Jesus bliver korsfæstet?

Hvad sker der påskedag?

Kan du huske?
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