
PÅSKENS OPPRINNELSE

PASJONSHISTORIEN I 12 TRINN.

De dramatiske påskedagene i Jerusalem i år 33 har, kanskje 

mer enn noen annet, påvirket vår vestlige historie. Men hva 

var det egentlig som skjedde disse dagene? Følgende 12 trinn 

hjelper deg å pedagogisk gjenfortelle de ulike hendelsene i 

Jesus sin siste uke. Hvert trinn illustreres med et objekt eller 

symbol som eksempelvis kan legges i 12 nummererte egg.

 JESUS ANKOMST I JERUSALEM

Objekt: Et gresstrå 

Det Jødiske folket hadde, av ulike profeter, fått et løfte om 

en frelser sendt av Gud. Deres lengsel etter denne Messias 

var ekstra sterkt ettersom landet deres var okkupert av 

Romerne. Når Jesus rir inn på et esel følges han langs veien 

av mennesker som vifter med palmeblader og hyller han som 

Guds sønn. De religiøse lederne utfordres og bestemmer seg 

for å drepe Jesus. 

 JUDAS FORRÅDER JESUS

Objekt: En sølvmynt

Judas, en av Jesus sine 12 disipler, kontakter i all hemmelighet 

de religiøse lederne. Han tilbyr seg å hjelpe de å ta Jesus 

til fange. Judas tilbys 30 sølvmynter for jobben, og lover å 

fortelle dem om en passende anledning til å diskret arrestere 

Jesus og overgi han til Romerne. 

 DET SISTE MÅLTIDET

Objekt: En kjeks

Torsdag kveld får Jesus og hans 12 disipler låne et rom i annen 

etasje i et hus sentralt i Jerusalem. De har satt seg til bords for 

å spise når Jesus bryter brødet og sier noe rart: “Spis dette 

brødet, det er min kropp”. Han ber også alle sammen om  

å drikke av koppen med vin og forteller at det er hans blod. 

Judas forlater nå selskapet. Dette siste måltidet er det  

første hellige nattverd.
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 JESUS BER I GETSEMANE 

Objekt: En papirbit (rullet sammen som et gammelt brev)

Jesus og hans disipler går ned til en hage som heter 

Getsemane. Her oppfordrer Jesus sine disipler til bønn. Selv 

trekker han seg unna for å be fortvilet til Gud om å få slippe 

det som venter han. Samme natt blir han tatt til fange og  

ført til det romerske fengselet.

t JESUS BLIR TORTURERT

Objekt: En bit av et snøre (som et symbol på pisken) 

Den romerske lederen i Jerusalem, Pontius Pilatus, blir fasinert 

av Jesus og forsøker å redde han. Først gir han ordre om 

å torturere Jesus, så tilbyr han folket at man i stedet skal 

henrette morderen Barabbas. De religiøse lederne står på 

sitt og Pilatus tvinges til å dømme Jesus til døden.

y JESUS FÅR EN TORNEKRANS

Objekt: En torne

Soldatene fletter en krone av torner og trykker den ned 

over Jesus sitt hode. De gir han en kappe og en pinne som 

kongestav. Til slutt faller de ned på kne og gjør narr av han  

og roper “Vær hilset, Jødenes konge!”.

u JESUS KORSFESTELSE

Objekt: Tre små spiker

Jesus bærer selv korsets tverrbjelke til Golgata, stedet der 

han skal henrettes. Her blir han avkledd, og spikres så fast 

til tverrbjelken. Soldatene satte en spiker gjennom hver 

håndflate, og en spiker gjennom begge føtter. Til slutt 

løftes tverrbjelken opp på den vertikale korspålen.  

i SOLDATENE KASTER TERNING OM HANS KJORTEL

Objekt: Terning

Soldatene deler Jesus sine klær mellom seg. De tok også 

kjortelen, men soldatene ville ikke sette kniven i den og 

dele den. Siden den var vevd i et stykke skulle soldaten som 

skulle eie den, ha den hel og derfor kastet de terning om 

den. Akkurat dette ble beskrevet i Salmenes bok i det gamle 

testamentet flere hundre år tidligere.

o JESUS STIKKES I SIDEN

Objekt: Et lite spyd (tannpirker)

Etter noen timer undersøker soldatene om Jesus er død.  

Når de stikker han i siden med et spyd kommer det ut  

vann og blod separert – det er et tegn på at han er død.

a JESUS SVØPES I ET TØYSTYKKE

Objekt: En tøybit 

Josef fra Arimatea, en jødisk mann som i all hemmelighet var 

en av Jesus sine disipler, fikk tillatelse til å hånd om kroppen. 

Den svøptes i et langt tøystykke og ble plassert i en grav som 

var hugget ut av et fjell.

s EN STEIN RULLES FORAN GRAVEN

Objekt: En stein (rund og flat)

Det rulles en stein foran inngangen til graven. Antagelig en 

rund og flat kvernstein. Romerne var redde for at noen skulle 

ta kroppen og hevde at Jesus hadde blitt levende igjen. Derfor 

forseglet de graven og plasserte ut en vakt.

d GRAVEN ER TOM

Objekt: Ingenting! (Egget er tomt)

Søndag morgen kom to kvinner med blomster til Jesus sin grav. 

De oppdaget at vakten var borte og steinen var fjernet. Graven 

var tom, med unntak av tøystykket som Jesus var svøpt i.


