
PÅSKENS OPRINDELSE

12 HISTORIER OM JESU DØD OG LIDELSE.

De dramatiske påskedage i Jerusalem i år 33, har som ingen 

andre påvirket den vestlige historie – men hvad var det 

egentlig der skete? Disse 12 små historier kan anvendes fra 

en pædagogisk side, og gengive begivenhederne ved Jesus 

sidste uge. Hver historie har et formål og en betydning, som 

eksempelvis kan lægges i 12 nummererede æg.

 JESUS INDTOG I JERUSALEM 

Formål: Et græsblad

Det jødiske folk havde fra forskellige profeter fået et løfte 

om en befrier, sendt af gud, ville komme. Deres forhåbninger 

om denne Messias var ekstra stor, fordi landet var angrebet 

af Romerne. Da Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel, bliver 

han mødt af en menneskeflok som vifter med palmeblade og 

hylder ham som Guds søn. De religiøse ledere bliver udfordret 

og beslutter sig for at dræbe Jesus. 

 JUDAS FORRÅDER JESUS 

Formål: En sølvmønt 

Judas, én af Jesus 12 disciple, kontakter i al hemmelighed de 

religiøse ledere. Han tilbyder at hjælpe med at tilfangetage 

Jesus. Judas får 30 sølvmønter for besværet og for, at fortælle 

hvor de helt diskret kan pågribe Jesus og udlevere ham til 

romerne. 

 DET SIDSTE MÅLTID

Formål: En kiks

Skærtorsdag, får Jesus og hans 12 disciple lov til at låne et 

værelse på øverste etage i et hus, centralt i Jerusalem. De 

har sat sig til bords for at spise, idet Jesus udbryder:” Spis af 

det her brød, det er min krop”. Han beder alle om at drikke 

deres vin og beretter om at det er hans blod. Judas forlader 

måltidet. Dette sidste måltid er den første nadver.

Påskens oprindelse
WEBTIP 2169



 JESUS BEDER I GETSEMANE 

Formål: Et stykke papir (rullet som et gammeldagsbrev)

Jesus og hans disciple går ned til en have som hedder 

Getsemane. Her opfordre Jesus sine disciple til at bede. Han 

trækker sig væk og beder fortvivlet til Gud om det er muligt, 

at slippe væk fra det der venter ham. Samme nat bliver han 

tilfangetaget og ført til det romerske fængsel. 

t JESUS BLIVER TORTURERET 

Formål: Et stykke snor (Et symbol for pisken)

Den romerske guvernør i Jerusalem, Pontius Pilatus, bliver 

fascineret af Jesus og forsøger at redde ham. Han giver først 

sin ordre til at torturerer Jesus, men vælger bagefter at man 

skal henrette Barabbas, en berygtet morder. De religiøse ledere 

står fast, og Pilatus tvinges til at dømme Jesus til døden. 

y JESUS FÅR EN KRONE AF TORNE 

Formål: En torn 

Soldaterne fletter en krone af torne og trykker ned over Jesus 

hoved. De giver ham en kappe og en stok som en konge. 

Bagefter falder de på knæ for at ydmyge ham og råber:  

”Vær Hilset, Jødernes konge!”.

u JESUS KORSFÆSTELSE

Formål: Tre små søm 

Jesus bærer selv korsets tværbjælke hen til Golgata, hvor 

henrettelsen skal udføres. Her klædes han af og bliver sømmet 

fast på tværbjælken. Soldaterne sømmer et søm igennem vær 

hånd og én igennem begge fødder. Tværbjælken løftes op på 

den vertikale led, så det danner et kors. 

i SOLDATERNE KASTER TERNINGER OM HANS SKJORTE

Formål: Terning 

De romerske soldater deler Jesus klæder imellem sig, 

også hans skjorte som var uden sammensyninger kastede 

de terninger om. Præcis dette er beskrevet i Det Gamle 

Testamente, flere hundrede år tilbage. 

o JESUS BLEV SPYDDET I SIDEN

Formål: Et lille spyd (Tandstikker)

Efter flere timer undersøger de romerske soldater om Jesus  

er død. Da de stikker ham i siden med et sværd, kommer  

der separat blod og vand ud – et tegn på at han er død. 

a JESUS SVØBT I LINNED 

Formål: Et stykke stof 

Josef fra Arimatea, en jøde som i al hemmelig var disciple  

til Jesus, fik tilladelse til at tage sig af Jesus krop. Kroppen  

blev svøbt i et langt linnestykke og lagdes i en grav, som 

 var udhugget ud af klippen i en have. 

s EN STEN RULLES FORAN GRAVEN 

Formål: En sten (rund og flad)

Ved klippegravens indgang rullede de en rund og flad møllesten 

foran. Romerne var bange for, at nogle skulle tage kroppen og 

få Jesus til at genopstå. Dette var grunden til at de satte et sejl 

på stenen og der var en vagt til at passe på Jesu grav. 

d GRAVEN ER TOM 

Formål: Ingen! (Ægget er tomt)

Søndag morgen kom to kvinder med blomster til Jesus grav. 

De opdagede at vagten og stenen var væk. Graven var tom, 

bortset fra det linned stykke Jesus blev svøbt i. 


