PÅSKEN I BIBELEN
Påskens betydning – baggrund for de bibelske fortællinger om påsken:
Teologisk set er der flere forskellige vinkler på den kristne påske. Der er tanken om, at Jesus
ved sin død genoprettede et fællesskab mellem Gud og mennesker, også kaldet forsoning. På
den tid, hvor Jesus levede, frygtede folk Gud og var bange for hans vrede og straf, men de blev
alligevel ved med at gøre oprør mod Gud og blev straffet for det. Det kunne f.eks. være, hvis
der kom tørke, og høsten blev ødelagt, så kaldte man det Guds straf og mente, at den, det gik
ud over, selv havde været ude om det. Da Jesus blev korsfæstet, påtog han sig alle menneskers
ulydighed og ophævede fjendskabet mellem Gud og mennesker. Man kan også sige, at Gud
valgte at se bort fra menneskers ulydighed.
En anden vinkel lægger mere vægt på tanken om, at Jesus opstod fra de døde, og at han
dermed sejrede over døden. Både dengang og nu er døden grænsen for et menneskes liv, og
ingen ved, hvad der sker, når man dør. Da Jesus viste sig igen for sine disciple efter
korsfæstelsen, var det for hans tilhængere et tegn på, at alt det, han havde talt om, før han
døde, var sandt, og at han virkelig måtte være Guds søn. Jesus lover sine disciple og alle dem,
der tror på ham, at de også skal opstå igen fra de døde, når de engang skal dø.
Dette afsnit er inddelt i en del, der er egnet til højtlæsning. Her gengives de originale tekster fra
det nye testamente, som man evt. kan bruge som højtlæsning eller kan anvendes alene af
underviseren som baggrundsviden. Der er ordforklaringer med til teksterne, som man kan
diskutere med eleverne. Se de forskellige forslag til praktiske opgaver.

Til højtlæsning/genfortælling:
Jesus og hans venner, som også blev kaldt disciple, var kommet til Jerusalem for at holde
påske. Påsken er en fest til minde om dengang, hvor jøderne var slaver i Ægypten. Gud havde
lovet jøderne at hjælpe dem ud af Ægypten og tilbage til deres eget land. På den nat Gud
havde bestemt, ville han dræbe alle førstefødte i Ægypten, både af mennesker og kvæg. For at
undgå, at Gud også kom til jødernes huse, skulle de tage et lam og slagte det og tage blodet fra
det og smøre på dørkarmen. Når Gud kom til et hus, hvor der var blod på dørkarmen, vidste
han, at han skulle gå forbi det hus (heraf det engelske ord for påske Pass over). Efter jøderne
var sluppet ud af slaveriet i Ægypten, befalede Gud, at jøderne altid skulle fejre denne dag ved
at slagte et lam og spise det sammen med usyret brød, der er brød bagt uden gær.
Da Jesus og hans disciple var kommet til Jerusalem, lagde præsternes ledere,
ypperstepræsterne, planer om at slå Jesus ihjel, men de ville vente til efter festen. Jesus vidste
godt, at han skulle dø, men hans venner forstod det ikke, selvom han fortalte dem det.
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Judas var ven med Jesus, men han gik alligevel hen til ypperstepræsterne og tilbød at hjælpe
dem, så de kunne tage Jesus til fange. Da ypperstepræsterne hørte det, blev de glade og lovede
at give ham penge for det.
Om aftenen holdt Jesus fest sammen med sine 12 disciple. Mens de sad ved bordet sagde
Jesus: ”En af jer vil forråde mig”. Det blev de oprørte over at høre.
Mens de sad og spiste, tog Jesus et brød og delte det ud til dem og sagde: ”Tag det og spis det:
det te er min legeme.” Og han tog et bæger med vin, som de alle drak af. Og han sagde:

”Dette er mit blod.”
Efter de havde spist og drukket, gik de ud til Oliebjerget. De kom til en have, der kaldes
Getsemane. Jesus gik væk fra de andre for at bede til Gud, for han vidste, at han snart skulle
dø. Da han kom tilbage til disciplene, var de faldet i søvn, og han sagde: ”Kunne I ikke engang

holde jer vågne? Nu sker det snart, jeg skal dø. Og se, han som forråder mig, er her allerede.”
Mens han sagde det, kom Judas sammen med en flok soldater, han gik hen og gav Jesus et kys.
Det var det tegn, han havde aftalt med soldaterne, så de kunne se, hvem Jesus var og tage ham
til fange. Soldaterne førte Jesus hen til ypperstepræsten. Han og de andre ledere prøvede nu at
få Jesus dømt til døden, men de kunne ikke finde noget, han havde gjort forkert.
Til sidst spurgte ypperstepræsten Jesus direkte: ”Er du Guds søn?” Jesus svarede: ”Du sagde
det selv.” Da sagde ypperstepræsten: ”Nu har I selv hørt ham gøre nar af Gud ved at sige, at

han er Guds søn. Hvad skal vi gøre ved ham?”
De dømte ham til døden og tidlig fredag morgen blev Jesus ført til landets leder, Pilatus, som
også skulle dømme Jesus. Pilatus spurgte ham: ”Er du jødernes konge?” Pilatus var ikke jøde
og ville helst ikke blande sig, men folk råbte: ”Korsfæst ham!”
Soldaterne gav Jesus en kongekrone, der var lavet af tornegrene, på hovedet. De spyttede på
ham og gjorde nar af ham ved at lade som om, de tilbad ham, som om han var en konge. Så
førte de ham ud til stedet, hvor han skulle korsfæstes, det var et sted, der hed Golgata.
Kl. ni om morgenen korsfæstede de ham, og mange gjorde nar af ham, da han hang på korset
og sagde: ”Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Lad ham stige ned fra korset,

så kan vi se og tro på ham!”
Ved middagstid kom der et mørke over hele landet, som varede i tre timer. Til sidst råbte
Jesus højt til Gud: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” .
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Kort efter døde han. Da han døde, kom der et jordskælv, og i det store tempel i Jerusalem
revnede forhænget for det helligste rum fra øverst til nederst. En af soldaterne, som holdt vagt
ved korset, blev bange og sagde: ”Han var i sandhed Guds søn!”
Om aftenen gik en rig jødisk mand hen til Pilatus og spurgte, om han måtte begrave Jesus.
Han fik lov og svøbte Jesus i et lagen og lagde ham i en grav, som var hugget ind i en klippe.
Og han væltede en sten for indgangen til graven.
Tidlig søndag morgen gik nogle kvinder ud til graven. Stenen var væltet fra indgangen og inde i
graven sad en mand i hvidt tøj. Han sagde: ”I skal ikke være bange. I søger efter Jesus, den

korsfæstede, men han er ikke her, han er opstået fra de døde og blevet levende igen. Kom og
se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde.
Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det ”.
Kvinderne skyndte sig væk. De var glade for det, de havde set og hørt, men også lidt bange og
de skyndte sig hen til disciplene og fortalte dem, hvad de havde set.
Senere viste Jesus sig for sine disciple, og han sagde til dem: ”Gå ud i hele verden og fortæl alle

mennesker om Gud. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal
dømmes.” Da Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen og satte sig ved Guds højre
hånd.
Hans disciple gik ud i verden og fortalte og lærte mennesker om Gud og Jesus.

Bibelens tekster med ordforklaring
Påsken er kalenderfastlagt således, at påskedag falder på første søndag efter fuldmåne efter
forårsjævndøgn. I modsætning til julen bevæger påsken sig altså og kan falde både i marts og
april.
Påskens fem dage gennemspiller et omfattende drama fra jubel til fortvivlelse, fra fest til sorg,
fra liv til død og død til liv, fra håbløshed til håb. Her følger en kort introduktion til påskens
forskellige dage med tilhørende nytestamentlige tekster:

Palmesøndag
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af
sted og sagde til dem: ”Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står

bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I
svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.” Det skete, for at det skulle
opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
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”Sig til Zions datter:
Se din konge kommer til dig,
Sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.”
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og
lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper
ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem ud på vejen. Og skarerne, som gik
foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn! Hosianna i det
højeste!”. (Matthæusevangeliet kap. 21 vers 1-9)

Ordforklaring:
Palmesøndag: Ifølge traditionen er det palmegrene, som folkeskaren skærer af træerne og
strøer ud på den vej, som Jesus rider. Palmer blev brugt til forskellige jødiske fester og til
udsmykning af synagogen og blev betragtet som et symbol på sejr og glæde.
Zions datter: Zion er oprindelig et sted i Jerusalem, men er siden hen blevet synonym med
byen, ligesom det udtryk, der er brugt her, ”Zions datter.”
Hosianna: Betyder oprindeligt ”frels!”, men er siden blevet til et hyldestråb, som vores
”Hurra.”

Skærtorsdag
Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: ”Hvor vil

du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?”
Han svarede: ”Gå ind til byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær;
hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.” Og disciplene gjorde, som
Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.
Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: ”Sandelig

siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.”
De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: ”Det er vel ikke mig,
Herre?” Han svarede dem: ”Det er ham, som med hånden, dyppede i fadet sammen med

mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det
menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig
var født.”
Judas, som forrådte ham, spurgte: ”Det er vel ikke mig, Rabbi?” Han svarede ham: ”Du sagde
det selv.”
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Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: ”Tag
det og spis det; dette er mit legeme.” Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde:

”Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes
forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke vintræets frugt, før den dag jeg drikker
den som ny vin sammen med jer i min faders rige.”
Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
(Matthæusevangeliet kap. 26 vers 17-30)

Ordforklaring:
Skærtorsdag: ”Skær” betyder ren, og dagen har fået det navn, fordi Jesus i Johannesevangeliet
vasker disciplenes fødder den dag. Skærtorsdag er en senere tids betegnelse for den dag i
påskeugen, hvor Jesus indstiftede nadveren, det sidste måltid, han spiste sammen med
disciplene.
De usyrede brøds fest: Usyret brød er brød, der er bagt uden surdej og er hurtigt at bage, fordi
det ikke skal hæve. De usyrede brøds fest er en dag i påskeugen, hvor jøderne fejrer
udvandringen fra Ægypten, jøderne skulle være klar til hurtigt at komme af sted, og der var
ikke tid til at vente på, at brødet skulle hæve, derfor lavede man usyret brød.
Menneskesønnen: Menneskesønnen er en betegnelse Jesus brugte om sig selv og udtrykket
stammer fra de gammeltestamentlige skrifter og betegner dér først og fremmest i
almindelighed et menneske i betydningen "enhver" eller "en eller anden", og dernæst en
bestemt transcendent frelsesformidler tilhørende de sidste tider. Det er i den sidstnævnte
betydning, at det nye testamente omtaler Jesus.
Rabbi: Betyder ”mester” eller ”stor” og er en form for ærestitel.
Pagt: En pagt er en form for ”aftale” med Gud. Efter syndfloden laver Gud en pagt med Noa
om, at han aldrig vil lade jorden oversvømme igen. Jesus giver sit liv for at genoprette
fællesskabet mellem Gud og mennesker, han laver en pagt mellem mennesker og Gud.
Lovsang: En sang man synger for at prise og ære Gud.

Langfredag
Da de havde hånet Jesus, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de
ham ud for at korsfæste ham.
På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon, ham tvang de til at bære hans
kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata – det betyder Hovedskalsted – gav de
ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke
det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om
dem. Så satte de sig dér og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen
imod ham, den lød:” Det er Jesus, jødernes konge”. Sammen med ham blev der korsfæstet to
røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede
ham og rystede på hovedet og sagde:
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”Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn,
og stig ned fra korset!”
Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde:

”Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige
ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad nu Gud udfri ham, hvis han vil
vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn.” Også røverne, der var korsfæstet sammen med
ham, hånede ham på samme måde.
Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den
niende time råbte Jesus med høj røst: ”Elì, Elì! Lemá sabaktáni?” – det betyder: ”Min Gud,

min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”
Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: ”Han kalder på Elias”. Straks løb en af dem
hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at
drikke. Men de andre sagde: ”lad os se, om Elias kommer og frelser ham.”
Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden.
Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og
klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op
og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for
mange.
Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der
skete, blev de rædselsslagne og sagde: ”Sandelig, han var Guds søn.”
Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for
ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæus-sønnernes
mor.
(Matthæusevangeliet kap. 27 vers 31-56)

Ordforklaring:
Langfredag: Er en senere tids betegnelse for den dag, da Jesus blev korsfæstet. Den blev kaldt
lang, fordi det var en lang og trist dag.
Malurt: En bitter urt, der blev brugt som bedøvelsesmiddel til dem, der skulle henrettes.
Korsfæstelse: En romersk henrettelsesmetode, hvor man hængte den dødsdømte op på et
kors ved at banke søm gennem hænderne og fødderne.
”Det er Jesus, jødernes konge”: I mange danske kirker er korset forsynet med indskriften
I.N.R.I., det er latin og står for, ”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, på dansk, ”Jesus af
Nazareth, jødernes konge.”
Den sjette time, den niende time: Jøderne regnede dagens start fra solopgang, ca. regnet fra kl.
6, så den 6. time er kl. 12 og den 9. time er kl. 15 om eftermiddagen.
Elias: Var en profet, som er kendt fra det gamle testamente. Han døde ikke, men blev direkte
optaget i himlen af Gud. Dem, der står og ser på Jesu død, tror at han kalder på Elias.
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Påskedag
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalena og den anden
Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra
himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild
og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som
døde.
Men englen sagde til kvinderne: ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede.

Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer
hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til
Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jer sagt jer det.”
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans
disciple det.
(Matthæusevangeliet kap. 28 vers 1-8)

Ordforklaring:
Sabbat: Jødernes ugentlige helligdag/hviledag, der varede fra fredag aften til lørdag aften. Den
første dag i ugen efter sabbatten er søndag.
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