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Palmesøndag                  

Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  

Jesus rir inn i Jerusalem 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,1-11 11,1-10 19,28-44 12,12-19 

Jesus forutsier sin død 

Matteus Markus Lukas Johannes 

   12,20-36 

Jesus besøker tempelet 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,14-17 11,11   

Supplerende tekster 
Salme 118 
Sak 9,9-11 
 

Innblikk i tekstene  
Messias kommer 
Når Jesus kommer inn i Jerusalem samler det seg en stor folkemengde fulle av forventning. 
De legger ned palmegrener og sine egne klær på veien han rir. Det er slik de ønsker den de 
tror er Messias velkommen.  
 
Dette var et stort problem for fariseerne. Ikke bare at Jesus ble tatt imot som Messias, men 
at folket roper «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn» (Luk 19,38).  
Fariseerne prøver å få Jesus til å beordre folkemengden til å slutte med dette. De forstår 
nemlig hva som skjer. Det er ikke hva som helst folkemengden roper. Det er en 
velkomsthilsen som er reservert Israels frelser.  
 
Du finner dette ropet igjen i Salme 118. En salme som gleder seg over Messias sitt komme. I 
vers 22 av denne salmen synges det om en avvist stein som er blitt hjørnestein. Dette er 
Herrens verk og det setter i gang dagen for Herrens frelse, for nå kommer han som kommer i 
Herrens navn, Messias (Sal 118, 23-26). Denne Salmen er innholdet i folkemengdens rop når 
Jesus kommer inn i byen. De bekjenner at de tror at Jesus er Messias.  
 
Det er dette fariseerne ber Jesus om å få en slutt på. Men Jesu respons viser at han er 
bevisst på hvem han er – skaperverket er bevisst på hvem han er. Om folkene tier, vil 
steinene rope. Han er Guds utsendte Messias, og han er kommet for å frelse sitt folk.  
 
Kongen som gråter 
Lukas forteller oss at mens Jesus hylles som Messias, så begynner Jesus å gråte (Luk 19,41-
44). Menneskelig sett var dette høydepunktet i Jesu virke, og så gråter han? Hvorfor? 
 



Jeg tror det var fordi Jesus ser at han er misforstått, selv om han bekjennes som Messias. 
Han var, slik som profetien i Sakarja sier det, kommet for å skape fred. Men han skulle ikke 
skape ytre fred ved å og overvinne den romerske okkupasjonen.  
 
Jesus vil ikke sette oss fri fra verdslige problemer, han vil gi oss åndelig fred med Gud. Han 
ville gi Shalom: fred, harmoni med Gud, frelse, tilgivelse, seier. At hjertet er blitt satt 
sammen riktig av Gud.  
 
«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet 
bli grepet av angst og motløshet» (Joh 14:27). 
 
Og så gråter Jesus fordi han er kjærlighet. Baksiden av kjærlighet er avvisning. Jesus har 
tidligere grått over byen Jerusalem. Hvor ofte, sier han, ville han ikke samle dem under sine 
vinger, men de ville ikke. Og det gjør Jesus vondt. For Jesus vet at de som ikke kommer til 
ham, må rammes av hans dom. 
 
Jesus ser på deg i dag. Gråter han? «Jeg har snakket med deg så mange ganger – jeg ville få 
deg til å overgi deg så mange ganger. Men du ville ikke» Det kommer et punkt der Jesus lar 
deg gå. Hans øyne fylles med tårer, hjertet hans fylles med smerter, men han lar deg gå. Hvis 
du ikke vil ta imot hans trofaste kjærlighet - bevist gjennom at han dør for dine synder.  
 

Spørsmål til ettertanke 

1. Jesus rir inn i Jerusalem som en konge. Les om konges rett i 1 Sam 8,10-18. Hvilke 
forskjeller vil Jesu kongemakt gjøre i ditt liv?  

2. Folket roper «Hosianna, Davids sønn!» på palmesøndag (Matt 21,9). Dagen etter 
gjentar barn i Jerusalem det samme ropet (Matt 21,15). Hva kan dette lære oss om 
kristen oppdragelse? 

3. Les Joh 12,26 i lys av hva Jesus går i møte påskeuken. Hvordan utfordrer dette deg? 
4. Les Sak 9,11. Jesus skal sette fanger fri fra brønner uten vann. Les Jer 2,11-13. Hva er 

dine tomme brønner som lekker vann? Hvordan frir Jesus deg fra disse? 
 

Bønn 
Jesus, de første ordene i påsken var «Hosianna!», det neste ordet var «korsfest!» men de 
siste ordene var «Han er oppstanden!» Jeg priser deg, tilber deg og opphøyer deg, du konge 
over dødens makt! 
 
Takk for at du er kongen som er rettferdig og rik på seier! Og takk for at du kommer ridende 
til meg. La meg få drikke av det levende vann du vil gi meg, og ikke av mine brønner som 
lekker! Du er kongen jeg vil tjene! La din vilje skje i mitt liv og i min familie og i min kirke. Lær 
meg å ta de forsakelsene det krever med takknemlighet for dine forsakelser for meg. 
Amen  



Mandag        

Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  

Jesus forbanner et fikentre 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,18-19 11,12-14   

Jesus renser tempelet 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,12-13 11,15-18 19,45-48  

Supplerende tekster 
Jer 7,8-11 
Esek 36,24-27 
 

Innblikk i tekstene 
Hvor vil Jesus regjere som konge? 
Palmesøndag kom Jesus ridende inn i Jerusalem som konge, men mandagen er svært 
forskjellig. Jesus visste at folket hadde ventet en Messias i deres eget bilde, en som kunne 
overvinne den romerske okkupasjonen. 
Det Jesus gjør videre er et tegn på hvilken konge han vil være. Jesus tar seg fra Betania, ned 
Oljeberget, og opp mot byen, inn den porten som kalles den gylne porten. (Dette ville vært 
den vanlige veien fra Betania til Jerusalem.) Der vil jødene nå forvente at Jesus skal ta til 
høyre. Til den romerske festningen, Antonia, den ultimate plassen å starte en revolusjon på. 
Men Jesus svinger til venstre. Til tempelplassen. Til stedet for bønn og tilbedelse. 
 
Det er bare det at en ikke hadde plass til å be der. For der var salgsboder og pengevekslere. 
Bønnens hus hadde blitt en røverhule. Jesus blir sint. Han jager ut pengevekslere og 
kjøpmenn. Han totalrenoverer sentrumet for tilbedelsen. 
 
Vi er Guds tempel sier Bibelen. Og det er i hjertene våre, senteret for vår tilbedelse, at Jesus 
vil regjere som konge. Hjertet ditt skal være et bønnens sted. Hva har det blitt? Vil du la 
Jesus rense det? 
 
Jesus kom stadig tilbake til tempelet den siste uken han levde. Hvorfor? Jo, for å undervise. 
Nå var det rom for undervisning. Salgsbodene var vekke, Hans ord kunne få rom.  
 
1 Joh 1,8-9: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men 
dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og 
renser oss for all urett. 
 
Jesus kan komme som konge i ditt liv denne påsken. Men hvis Jesus skal være konge, så må 
han få være nettopp det. Hvis han ikke er Herre over alt, er han ikke Herre i det hele tatt! 
Han må få slippe til i hele ditt liv, med lys på synden, og tilgivelse og renselse. 



Hans herredømme er ikke alltid komfortabelt, men det er fordi han pusser opp hjertet ditt til 
å bli et tempel som er beboelig for en konge! 
 
Hvorfor forbanner Jesus fikentreet? 
Det er en litt merkelig hendelse at Jesus forbanner et fikentre. På avstand så det ut som et 
sunt tre som kanskje kunne bære frokost, men ved en nærmere undersøkelse var det bare 
uspiselige blader på treet. Men å forbanne treet… Er ikke det litt mye, Jesus? 
 
I teksten for i morgen tolker Jesus dette tegnet for disiplene. Sammen med tolkningen, som i 
Markus kommer etter at Jesus har renset tempelet, utgjør denne teksten en sandwich. 
Tekstene om fikentreet rammer inn Jesu renselse av tempelet. Det er et virkemiddel som 
brukes en del ganger i Markusevangeliet for å vise at noen tekster henger sammen. I dette 
tilfellet viser det at Jesus feller en dom over hvordan Israel har forvaltet tempelet og 
tilbedelsen av all verdens Gud (I det Gamle testamente blir Israel ofte omtalt som et 
fikentre). Dommen skal først ramme Guds folk. Slik er det også for oss kristne (1 Pet 4,17-
19). 
 
Ingen vei tilbake 
Jesus kommer inn i Jerusalem som om han er en ny konge. I tillegg antyder han langt på vei 
at tempelet tilhører ham. Og hvem var han som kunne si at det som skjedde i tempelet var 
synd snarere enn tilbedelse? Om ikke de religiøse lederne hatet Jesus før, så gjør de det i alle 
fall nå – de vil dømme han for blasfemi. Jesus går med vitende vilje inn i dette – det er ingen 
vei tilbake nå. 
 

Spørsmål til ettertanke 
1. Sammenlign hendelsen om fikentreet med teksten i Lukas 6,43-45 og Luk 13,6-9. 

Hvordan ransaker disse tekstene livet ditt? Bruk gjerne Sal 51 som en bønn.  
2. Jesu går inn på en vei uten returmuligheter. Han vet at dette vil ende med hans død. 

Hva viser det deg om Jesus? Og om deg? 
 

Bønn 
Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask 
meg ren for skyld og rens meg for min synd!             
Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett 
når du taler, du er ren når du feller dom. 
 
Ta bort min synd med ditt blod, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg 
få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder, 
utslett all min skyld! Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg 
ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Gi meg igjen gleden over din frelse, 
hold meg oppe med en villig ånd! 
Amen 



Tirsdag         
Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  
Jesus tolker tegnet med fikentreet 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,20-22 11,20-26   

Jesus underviser i tempelet 

Matteus Markus Lukas Johannes 

21,23-23,39 11,27-12,44 20,1-21,4  

Jesus underviser om endetiden 

Matteus Markus Lukas Johannes 

24-25 13,1-37 21,5-36  

Supplerende tekster 
Salme 110 
1 Tess 4,13-5,11 
 

Innblikk i tekstene 
Flytte fjell? 
Disiplene forundres av fikentreet. Jesus bruker dette til å undervise disiplene: «Ha tro til 
Gud!» En tro uten tvil kan flytte fjell. Hva betyr dette? Jesus avslutter denne lille bibeltimen 
om fjellfast tro med å si: «Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så 
tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres» (Mark 11,25). Er 
dette en påminner om at det å ikke tilgi er en større barriere for bønnesvar enn store fjell?  
 
Forsøk på å svartmale Jesus 
Folk samlet seg om Jesus. Det er helt naturlig etter de forrige dagers hendelser. De religiøse 
lederne ser sitt snitt til å vippe Jesus av pinnen foran alle sammen. Om de bare kunne vise 
folket at de var Jesus overlegen i forståelse av Skriften. Fra forskjellig hold angriper de Jesus 
med fire feller for å fange ham i ord.  
 
Felle nr. 1: Med gårsdagens renselse av tempelet i bakhodet spør jødene: «Med hvilken 
fullmakt gjør du dette?» Hvis Jesus svarer noe som kan tolkes blasfemisk foran alle folkene, 
kan de steine ham. Men Jesus biter ikke på, han spør tilbake. «Johannesdåpen, var den fra 
himmelen eller fra mennesker?» Her fanges jødene: Dersom de svarer «fra himmelen» må 
de jo også følge Johannes’ kall om å vende om og følge Guds lam. Hvis de svarer «fra 
mennesker» risikerer de å få folket, som holdt Johannes høyt, mot seg.  
 
Jesus navigerer seg fint gjennom første felle og følger opp med tre lignelser (Matt 21,28-
22,14) som poengterer at det er de jødiske religiøse lederne som i sin hyklerske 
selvrettferdighet arbeider mot nåden og sannheten. 
 



Felle nr. 2: Kan de vise at Jesus er politisk tro mot en av våre fiender? Skal vi betale skatt til 
Roma eller ikke? Hvis han svarer ja, knuser han alle håp folket har til ham som Messias. Hvis 
han svarer nei, kan de be romerne arrestere ham for opprør.  
 
Men Jesus ungår dilemmaet deres. En denar bar keiserens bilde, og så lenge han leder, så 
skal skatten betales til ham. Men vi skal også gi til Gud det som er Guds, og siden mennesker 
er skapt i Guds bilde, er alt vi er og har Guds eiendom. Betal skatten din til keiseren, men 
tilbe Gud alene.  
 
Felle nr. 3: Saddukeerne trodde ikke på oppstandelsen og ville latterliggjøre Jesus med en rar 
case om giftermål i himmelen. Jesus forklarer dem enkelt at oppstandelsen er en sannhet i 
og med at Gud presenterer seg som en Gud for de levende, og ikke de døde (2 Mos 3,6). 
Dermed viser Jesus at saddukeerne hverken forstår skriftene eller Guds makt til å vekke opp 
døde.  
 
Felle nr. 4: Til slutt sendes en lovkyndig for å prøve Jesus. Kan han loven bedre enn oss? 
Hvilket bud er det største i loven? Jesus oppsummerer hans svar i ett ord: Kjærlighet. Du skal 
elske Gud og din neste. Den lovkyndiges konklusjon er: «Du svarer svært godt, mester!» 
(Mark 12,32).  
 
Når Jesus har navigert seg trygt gjennom disse fellene, er det hans tur å stille spørsmål. Han 
spør dem et spørsmål med utgangspunkt i salme 110,1: hvis David kaller Messias for Herren, 
må han vel være mer enn et menneske? «Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen 
våget heller ikke noen å spørre ham mer» (Matt 22,46).  
 
Når Jesus så har befestet sin posisjon som den mest lovkyndige og skriftlærde av dem alle, 
bruker han anledningen til å kritisere de religiøse lederne som blinde veiledere og hyklere. 
Begge parter kan ikke komme ut av dette med æren i behold. De jødiske lederne ser at Jesus 
vil få alt for mye makt, eller så må han tas av dage.  
 
Utsikten til Jesu disipler. 
På veien hjem til Betania tar Jesus og disiplene en pause på oljeberget. Dette gir dem en 
spektakulær utsikt mot tempelet – et vanvittig byggverk i samtidens målestokk. Disiplene er 
særdeles imponerte. Men Jesus forteller dem at det en dag ikke skal være en stein igjen på 
en annen. Han fortsetter med å forklare at hans disipler vil gå vanskelige tider i møte med 
forfølgelse og prøvelser helt frem til dommens dag. Men deres oppgave er å våke og stå 
faste i troen, leve i nåden og la troen få prege livene deres til å gå i ferdiglagde gjerninger.  
 

Spørsmål til ettertanke 
1. Hva tenker du Jesus mener med en tro som kan flytte fjell? 
2. De skriftlærde brukte sin kunnskap om skriften og loven for sin egen vinning. Hva 

bruker du din kunnskap om Bibelen og dens budskap til?  
3. Hvilken av lignelsene i Matt 25 syns du beskriver deg best? Hvorfor? 
4. Hva betyr det at Jesu disipler skal være på vakt? (Mark 13,33). Hvordan ser det ut i 

2021? 
 
 



Bønn 
Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: «Hadde du bare på denne 
dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. (Lukas 
19,41-42) 
 
Herre Jesus, lenge før den dagen du vil tørke bort mine tårer, gråt du mange tårer selv. Du 
gråter fordi jeg leter etter fred på så mange andre steder enn hos deg. Likevel, med tårer i 
øynene, gikk du likevel til korset. Selv om jeg var svak, valgte du å dø for meg, ugudelig som 
jeg var. Du viste din kjærlighet til meg ved å dø for meg mens jeg ennå var en synder.  
 
Den eneste grunnen til at jeg kan ha fred er at du valgte å gå mot korset der Gud gjorde fred 
med meg gjennom ditt offer. Det handler ikke om å starte med blanke ark, for du har til og 
med fylt ut sidene med din godhet – det er blitt mitt liv.  
 
Hjelp meg til å finne min fred i dette denne påsken. Hjelp meg til å ikke finne fred i andres 
tanker om meg, i sex, makt eller penger. Åpne mine øyne slik at jeg ser dybden i min lengsel 
og høyden av din overstrømmende nåde. Og gi meg å finne min fred i deg. Og la min fred få 
vise seg i at jeg bringer fred til de som trenger det.  



Onsdag         
Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  

Jesus fortsetter sin daglige undervisning i tempelet 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  21,37-38  
Rådet planlegger å drepe Jesus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,3-5 14,1-2 22,1-2  
Judas inngår en avtale med rådet om å overlevere Jesus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,14-16 14,10-11 22,3-6  

Supplerende tekster 
Matt 26,6-13/Mark 14,3-9/Joh 12,1-11 (Dette skjedde sannsynligvis dagen før palmesøndag) 
Sal 41 
 

Innblikk i tekstene 
Den stille dagen i den stille uken 
Med mye drama og diskusjon med de jødiske lederne til nå i påskeuken, kan det virke som 
om onsdagen er stillheten før stormen. De jødiske lederne lar Jesus være i fred i dag, 
tilsynelatende. De er opptatte med å planlegge konspirasjoner mot Jesus i skjul. Og et ess i 
ermet deres dukker opp; en av Jesu nærmeste venner er klare til å forråde ham.  
 
Judas (Se supplerende tekster) 
Midt i en vakker scene der Jesus blir salvet til sin begravelse oppdages en side ved Judas som 
Jesus ikke har dyrket i ham. Kjærlighet til penger. Judas ville heller hatt pengene for oljen 
Jesus ble salvet med, enn at en av Jesu venner fikk øse sin kjærlighet over Jesus i form av å gi 
ham det dyreste hun hadde (300 dagslønner kostet salven!) 
 
«Si meg, hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de 
fattige?» «Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. 
Det var han som hadde kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den.»  
 
Judas er en figur som kan lære oss masse.  
Han sviktet Jesus, ja, men han kan ikke ha vært en sviker hele tiden! Det må jo være en 
grunn til at han fikk ansvaret for pengene som hørte til Jesus og disippelflokken! Matteus var 
toller, og god med tall og penger, men det var Judas som fikk den tilliten av de andre.  
 
Når Jesus sier «Det er en av dere som skal forråde meg.» Så er det ingen som tipper Judas. 
Nei, Judas var som de elleve andre disiplene.  
 
Men noe felte Judas. Kjærlighet til penger? Grådighet? 



En kjærlighet til noe annet enn Gud kan være nok til å få oss bort fra ham. Det begynner 
kanskje i de små, og så… For Judas ender det med å selge Jesus for 30 sølvpenger – det 
samme en slave var verdt! (2 Mos 21,32.) 
 
Ei kråke blir skutt etter med hagle. Skuddet bommer, bortsett fra ett lite hagl som treffer 
kråka og blir sittende i kroppen. Kråka lever, men den bærer på noe som den ikke er skapt 
med, og som ikke hører til. Sakte men sikkert blir såret mer og mer betent og fører til at 
kråka mister kontroll på flygningen, faller til bakken og dør. Ett lite hagl, men det forråtnet 
kråkas egenskaper og kontroll. 
 
Litt sånn er det med kristenlivet og synden. En liten synd kan forråtne oss og felle oss. Med 
mindre Gud får ta et oppgjør med den synden.  
 
I 1 Tess 3,5 skriver Paulus til Tessalonikerne: «Jeg måtte sende Timoteus for å finne ut 
hvordan det stod til med troen dere, for å se om fristeren hadde greid å friste dere slik at 
arbeidet vårt hadde vært for gjeves.»  
Det går an å falle i fra! Men Jesus kan kalle oss tilbake: 
 
1 Joh 1,8-10 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi 
bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for 
all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 
 

Spørsmål til refleksjon 
1. Judas forråder Jesus. Peter fornekter Jesus. Var ikke den fysiske smerten Jesus led på 

korset nok? Hva sier det oss at Jesus også led emosjonelt når hans venner vender seg 
mot ham? 

2. Jesus legger ned sitt liv, også for mennesker som fornekter ham. Han døde for 
mennesker vel vitende om at mange vil spytte ham i ansiktet i stedet for å ta imot 
livet han vil gi. Hva sier det deg om Jesu person?  

3. Har du hørt eksempler på kristne som har forlatt troen fordi kjærligheten til noe 
annet ble større? Hva er det som har størst trekkkraft bort fra Jesus i ditt liv? Vil du 
bekjenne det for Jesus? Og for en kristen du har tillit til? 

 

Bønn 
Herre, du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du 
mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord 
på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd 
på meg. Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 
 
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger 
avguders vei, og led meg på evighetens vei! 



Skjærtorsdag            
Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  

Påskemåltidet, svikeren og nattverden 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,17-29 14,12-23 22,7-30  

Jesus vasker disiplenes føtter, underviser dem og ber for dem 

Matteus Markus Lukas Johannes 

   13,1-17-26 

Jesus og disiplene synger «lovsangen» sammen og går ut mot Getsemane 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,30 14,26 22,39  

Jesus forutsier Peters fornektelser 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,31-35 14,27-31 22,31-34  

Jesus gir disiplene noen siste ord om forråd 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  22,35-38  

Jesus og disiplene i Getsemane 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,36-46 14,32-42 22,40-46  

Supplerende tekster 
Salme 113-118 (Dette er «lovsangen» som Jesus og disiplene sang) 
 

Innblikk i tekstene 
Denne siste kvelden med disiplene bruker Jesus på å påskemåltidet. Denne kvelden er 
monumental for den kristne kirken. Han viser seg som en tjenende Herre i benvaskingen, og 
ber dem om å følge samme mønster. Han innstifter nattverdsmåltidet og han gir oss noe av 
den dypeste undervisningen i løpet av sitt virke.  
 
Hva er Jesus redd for? 
Lukas beskriver en dødsangst der Jesus svettet blod. Men hvorfor var Jesus så redd? For 
døden? Han hadde jo tidligere vist at han var Herre over døden ved å vekke opp folk fra de 
døde?  
 
Vi kan forstå hva Jesus frykter av bønnen han ber. Han er redd for «begeret.» Flere steder i 
GT møter vi utrykket «Guds vredes beger.» Guds dom og vrede beskrives som et beger med 
vin. I dette begeret samles opp alt vi gjør i våre liv som er synd. Og dommen er at vi må ta 
straffen for det vi har gjort galt, vi må drikke begeret. Vi må møte Guds vrede. 
 
 



«Herren har et beger i hånden med skummende krydret vin. Han skjenker i av vinen, og alle 
urettferdige på jorden må drikke, selv bunnfallet må de tømme» (Sal 75:9) 
 
Men i Getsemane møter vi evangeliet. Jesus drikker dette begeret for oss. Han tar på seg vår 
straff. Og han tar på seg alle synder, hver eneste en. Den straffen Jesus smaker på korset, er 
Guds straff over synd.  
 
Derfor er Jesus fylt av dødsangst og svetter blod! Jesus visste at når alle synder i hele verden 
ble lagt på ham, så måtte hans egen Far forlate ham. Han skal, om noen timer, henge på 
korset og smake Guds vrede over all synd.  
 
Likevel overvinner Jesus denne frykten. Det gjør han i kjærlighet til deg. Derfor ber han: Men 
ikke som jeg vil, bare som du vil, Far!  
 
Den røde tråden 
Getsemane representerer en viktig kontrast i frelseshistorien. Gud minner oss om noe når 
Jesus går inn i en hage. 
 
Bibelen forteller oss om to hager. Den forteller oss om Edens hage, hvor Adam og Eva sa 
«Nei, Gud, din vilje skal ikke skje, her skal vår vilje skje.» Og den forteller om Getsemane 
hvor Jesus ba bønnen «Ikke som jeg vil, men bare som du vil.» 
 
Bibelen forteller om Edens hage hvor menneskene viste ulydighet mot Gud og de ble kastet 
ut av hagen som straff for sin synd, og så forteller den om Getsemane hvor Jesus var lydig 
mot Gud og gikk ut fra hagen for å dø for andre sine synder. 
 
Jesus kunne snudd tvert om her. Han kunne nektet å ta på seg korset. Flyktet ut i natten, 
over oljeberget og inn i villmarken hvor David med sine menn kunne skjule seg i lange tider 
for Saul. Men Jesus bokstavelig svettet seg gjennom fristelsen og kampen i Getsemane og 
vant. 
 

Spørsmål til ettertanke 

1. Les gjennom Salme 113-118. Dette er «Det egyptiske hallel,» en gruppe salmer som 
ble sunget før og etter påskemåltidet. Gjør det noe med måten du leser på når du vet 
at dette var det siste Jesus sang før han ble arrestert? 

2. Hvordan tror du Jesus må ha opplevd denne kvelden? Sviktet av Judas, venner som 
sovner fra ham, løper fra ham og fornekter ham.  

3. Har du noen gang tenkt over at Skjærtorsdag er konteksten for Jesu undervisning i 
Joh 13-17. Gjør det noe med måten du leser tekstene på? 

4. «Ikke som jeg vil, bare som du vil, Far.» Det er en bønn Jesus ber i kjærlighet til deg. 
Hender det at du kalles til å be den samme bønnen i kjærlighet til Jesus? Eller til noen 
han elsker? 

 

Bønn 
Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort 
fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket 
dem helt til det siste. (Joh 13,1) 



 
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til 
hverandre.» (Joh 13,34-35) 

 
Kjære Jesus. Denne dagen er spekket full av din overstrømmende rike nåde. Du møter Guds 
vrede som knuser din kropp og utøser ditt blod. Men du gir oss del i det i form av brød og 
vin, og vi får del i det med tomme hender.  
 
Og så er det kjærligheten din Jesus. Den slår meg overende. Du elsket disiplene dine til det 
siste. De som sviktet deg, sovnet fra deg, løp fra deg og fornektet deg. Du elsket dem enda. 
Og tålte fornedrelsen for deres skyld. For en kjærlighet du viser Jesus, la meg aldri søke bort 
fra den! 
 
La meg vise den til din kirke som du viser den til disiplene. Gi meg å vaske mine søsken sine 
bein, gi meg å elske dem som du har elsket meg. La verden forstå at in kjærlighet er 
livsforvandlene ved å se mitt liv! 
Amen 
 
 
 



Langfredag               
Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  

Svikeren og arrestasjonen 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,47-56 14,43-52 22,47-53 18,2-12 

Jesus forhøres foran yppersteprestene 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,57 og 59-68 14,53 og 55-65 22,63-71  

Peter fornekter Jesus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

26,58 og 69-75 14,54 og 66-72 22,54-62 18,15-18 og 25-27 

Judas angrer og tar sitt eget liv 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,3-10    

Pilatus forhører Jesus og sender ham til Herodes 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,11-14 15,1-5 23,1-7 18,28-38 

Herodes forhører Jesus og sender ham tilbake til Pilatus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  23,8-12  

Jesus står for Pilatus for andre gang og dømmes til døden 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,15-26 15,6-15 23,13-25 18,38-19,16 

Jesus spottes og ledes til Golgata 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,27-34 15,16-23 23,26-49 19,17 

Jesus korsfestes mellom to røvere 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,35-44 15,24-32 23,33-43 19,18-27 

Jesus dør 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,45-56 15,33-41 23,44-49 19,28-37 

Josef av Arimatea begraver Jesus i en ny grav 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,57-61 15,42-47 23,50-56 19,38-42 

Supplerende tekster 
Jes 52,13-53,12 
 

 
 



Innblikk i tekstene 
Rettsakene mot Jesus 
Jesus blir først ført frem for det jødiske rådet. De vil dømme han til døden. Men selv med 
falske vitner greide de ikke å få en konklusjon. Da trådte ypperstepresten frem og spurte 
Jesus direkte: «Er du Messias, Guds Sønn?» Her kunne Jesus unnsluppet alt ved å si nei. Men 
det gjør han ikke: «Ja, jeg er Guds sønn.» Det var alt de trengte, rådet vedtok å henrette 
Jesus. 
 
Men de hadde ikke makt til å dømme noen til døden, for Israel var okkupert av romerne. De 
måtte føre Jesus til Pontius Pilatus. Han ville ikke bry seg om beskyldninger om blasfemi.  
Derfor tok de Jesus til Pilatus på falske anklager. De sa at han var en fare for romerne.  
 
Pilatus er i antikken kjent for å være kompromissløs og ganske voldsom av seg. Men det er 
rart hvordan han reagerer med Jesus. Hele tre ganger understreker Pilatus at Jesus er helt 
uskyldig i alle anklager. Hele fire ganger prøver Pilatus på en eller annen måte å løslate Jesus. 
Men jødene presser han politisk opp mot keiseren. Han tør ikke annet enn å overlate Jesus 
til korsfestelse. 
Dermed er det tre domfellelser i Jesu rettsaker. Ingen finner ham skyldig i noe.  
 
Hvorfor tillot Gud dette? 
Gud Fader hadde en grunn til å la Jesus bli henrettet. Han fant faktisk behag i å gjøre det.  
Helt siden syndefallet av, var planen alltid at Gud selv skulle bære straffen for 
menneskehetens synd og skyld. Derfor valgte Gud å bli menneske. For å kunne ta den fysiske 
og åndelige dommen på seg selv. Slik tilgir Gud. Han tar selv på seg konsekvensene av dine 
synder mot ham.  
 
Det var ikke jødene som drepte Jesus, det var ikke romerne som gjorde det. Det var Gud selv 
som henrettet Jesus og som på den måten fikk sin som over synden som Jesus tok på seg. 
Han bar all verdens synd opp på det korset. 
Og så er det klart hva som er resultatet av dette. Forhenget i tempelet revner. Slik at 
mennesker har muligheten til å være med Gud for evig og aldri erfare Helvete. 
 
1 Pet 2,24: På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø børt fra 
syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. 
 
Lidelsen 
Det var mange soldater som kom for å arrestere Jesus i Getsemane. De var væpnet med 
stokker og sverd og arresterte ham med makt. Han ble behandlet som en røver. Han ble 
spyttet i ansiktet, slått med knyttenever, pisket og hånet gjennom hele natten. Jesus stod 
foran dem blodig i ansiktet og hoven rundt øynene.  
 
Etter rettsaken hos Pilatus samler hele den romerske vaktstyrken seg. De fikk gjøre med 
Jesus som de ville. Han ble avkledd og pisket. De bandt Jesus fast og spente ryggen hans 
strak slik at huden var stramt stukket. Dermed brukte de pisk med kroker i. Blodet må ha 
runnet fra Jesu rygg. De kledde Jesus opp med en rød kappe og satte en tornekrone på 
hodet. De må ha skjært seg dypt inn i hodet. Deretter spyttet de på ham og slo ham i hodet 
med en stokk. 



 
Etter dette må Jesus bære sitt eget kors gjennom byen. Jesus har vært tømmermann hele 
sitt liv, men makter likevel ikke å bære sitt eget kors særlig langt. Han må få hjelp. Han er 
helt utslitt nå.  
På Golgata blir Jesus hengt opp etter tre nagler. Der henger Jesus, mens de som gikk forbi 
spottet ham. Han henger bare noen centimeter over bakken slik at folk kunne gå opp til ham 
og spytte ham i ansiktet. 
 
Korsfestelsen var designet for å få offeret til å oppleve den ultimate ydmykelse og forferdelig 
smerte. Den henrettede kunne henge i flere timer, og ofte dager før de døde. Jesus ble 
korsfestet kl 9 på morgenen og hang der til klokken tre på ettermiddagen. Det er seks timer 
med sakte tortur og uutholdelig smerte. 
 
Ser du Jesus? Den blodige og forslåtte mannen som ikke er gjenkjennelig. Jesaja skriver «så 
ødelagt var han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske.»  
Alt dette gikk Jesus inn i frivillig - for deg.  
 
Dersom du tror på Jesus, er du i ham og dommen over din synd er allerede falt. Det betyr at 
da Jesus døde, så døde du! I Guds øyne er du altså allerede å regne som død for synden. Gud 
vil ikke straffe deg for det som Jesus allerede er blitt straffet for. 
 

Spørsmål til refleksjon 
1. Hva tenker du er forskjellen på Peter og Judas sine handlinger skjærtorsdag og 

langfredag? 
2. Prøv å sette deg inn i Barabbas´ situasjon. Hva opplever han fra å bli hentet i 

fangehullet og til soldatene løsner lenkene hans? Hvilke tanker vil han gjøre seg 
etterpå? 

3. Naturen reagerer på korsfestelsen. Døde står opp og går ut i Jerusalems gater. Hva vil 
disse detaljene fortelle oss?  

4. Josef av Arimatea og Nikodemus begravde Jesus. De var begge medlemmer av Rådet 
som hadde dømt Jesus til døden. Hvor mye må det koste dem å stå frem på denne 
måten? Tror du de tenker at de gjerne skulle stått frem tidligere? 

 

Bønn 
Herre Frelser! Det du måtte erfare langfredag rører dypt ved meg. Det er forferdelig, men 
samtidig så godt. Du, den evige, rettferdige og allmektige skaperen ble gjort til synd for meg. 
Det gjør meg stor sorg, men det er samtidig alt jeg har å håpe på. For du gikk frivillig og gav 
deg selv for meg på korset. Det er en kjærlighet ingen andre noen gang vil kunne vise meg. 
Takk! 
Takk også for ordene «Det er fullbrakt!» Gi meg å leve livet mitt i de tre ordene. La meg få 
løpe til dem for å finne hvile – la meg få tjene ut fra ordene for å gi andre håp.  
 



Påskeaften        
Bibeltekst 
De jødiske lederne plasserer vakter ved graven 

Matteus Markus Lukas Johannes 

27,62-66    

Disiplene holder sabbaten 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  23,56  

Supplerende tekster 
1 Peter 3,18-22 
 

Innblikk i tekstene 
Sabbaten 
Vi vet lite om denne dagen. Disiplene er sannsynligvis gått i skjul i frykt for å bli grepet og 
gjennomgå samme behandling som Jesus. Men samtidig står det at de ville holde seg i ro, slik 
som loven om sabbaten påla dem. Selv midt i alt som har skjedd med Jesus, holder de 
sabbaten. Det er en dag der jødene markerte at Gud hvilte fordi han hadde fullført 
skapelsen.  
 
Det er noe vakkert i dette. Disiplene hviler fordi Gud hviler etter ferdig arbeid. «Det er 
fullbrakt!» Det er hvile i de ordene. Også for oss. Og så vet vi som leser at det kommer en ny 
«første dag i uken» i morgen. 
 
Gud brukte seks dager på å skape. Og så hvilte ham på den syvende. Og han hvilte lenge – 
fra skapergjerningen. Helt til påskemorgen. Da begynner Gud en ny skapelse.  
  
Hva skapte Gud denne dagen? En ny kropp. Jesus var den samme, men det var noe nytt. Han 
ble ikke gjenkjent av disiplene. Det var noe helt nytt over Jesus.   
 
Og han skaper noe nytt hver dag nå. Hver gang et menneske starter å tro på Jesus, skaper 
Gud nytt liv i den personen. Et oppstandelsesliv som lever enn så lenge side om side med et 
liv i oss som har lett for å bli fristet. Men Gud skaper liv i mennesker som tror. Og dette livet 
forvandler mennesker. Det er et liv som er tilgitt, som har tillit til Gud og som har en kraft i 
Den Hellige Ånd til å tjene ham. Et liv som hører hjemme på den nye jorden og den nye 
himmelen.  Du er en ny skapning i troen på Jesus Kristus.  
 
Driver Matteus apologetikk? 
Bare Matteus gir oss detaljer om lørdagen. Det var da de jødiske lederne sørget for vakthold 
ved Jesu grav. Kanskje var de jødiske lederne redde? De hadde hørt Jesus snakke om 
oppstandelse, og avfeid det som blasfemi. Men hva om mørket, jordskjelvet, de døde som 
ble levende og forhenget som revner på langfredag hadde fått dem inn på tanken: «Hva om 
det er sant?» Kan det hende at de hadde fått en liten tro på det Jesus sa? Men så var de 
redde for sitt eget rykte?  



 
Matteus beskriver hendelsen kanskje som bevisføring mot at Jesu grav ble raidet av 
gravrøvere. Eller at disiplene skulle ha tatt Jesu lik og på den måten fabrikkert 
oppstandelsen. Med en vaktstyrke utenfor graven, ville det vært umulig. Den tomme graven 
må forklares på andre måter. Matteus beskriver altså detaljer som gjør oppstandelsen dagen 
etter enda mer troverdig.  
 

Spørsmål til ettertanke 
1. Vakthold ved Jesu grav er et godt argument for at oppstandelsen faktisk skjedde. 

Dette er et argument for oppstandelsen som er blitt brukt flere århundrer. Kan du 
tenke på eller finne andre argumenter? 

2. Gud hvilte på den syvende dagen fordi han så at alt var overmåte godt. Kan det 
sammenlignes med Jesus i graven etter: «Det er fullbrakt!» Lytt gjerne til Andrew 
Peterson – God rested: https://www.youtube.com/watch?v=0ecPeSRID3Y 

3. Hva tenker du om den supplerende teksten i 1 Pet? Hvor var Jesus denne lørdagen? 
4. Hvorfor tror du det ikke står så mye i Bibelen om lørdagen mellom langfredag og 

påskemorgen? 
 

Bønn 
Herre, denne lørdagen ville jeg gjemt meg vekk. Jeg ville fryktet for livet mitt og låst meg 
inne. Jeg ville manglet tro på dine ord om oppstandelsen. Så svak er jeg. Men ikke engang 
vakthold kunne hindre deg i å overvinne døden og bryte dens makt. Jeg tror de ville lykkes 
bedre med å holde soloppgangen igjen enn å hindre deg fra å stå opp av graven! Du som er 
universets Herre og livets skaper! La disiplenes stillhet fra denne lørdagen få bli knust av 
lovsangen påskemorgen – også i mitt liv.  
 
Herre, du overvant døden og synden på korset den sjette dagen og du så på verket – det var 
overmåte godt, ja, fullbrakt! La meg få leve i den hvilen du skapte.  
Amen 
 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0ecPeSRID3Y


Påskemorgen       
Bibeltekster 
Her kan du velge å følge ett eller flere av evangeliene.  
 
Kvinnene oppdager den tomme graven 

Matteus Markus Lukas Johannes 

28,1-7 16,1-7 24,1-7 20,1 

Kvinnene forlater hagen og forteller disiplene 

Matteus Markus Lukas Johannes 

28,8-10  24,8-11 20,2 

Peter og Johannes løper til graven og finner den tom 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  24,12 20,3-10 

Maria kommer tilbake til graven og møter Jesus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

   20,11-18 

Jesus viser seg for Kleopas og en venn på veien til Emmaus 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  24,13-35  

Jesus viser seg for ti disipler (ikke Tomas) i Jerusalem 

Matteus Markus Lukas Johannes 

  24,36-43 20,19-23 

Supplerende tekster 
1 Kor 15 
Ef 2,1-10 
 

Innblikk i tekstene 
Det naturlige ville vært å sette punktum for Jesu biografier med hans begravelse. Andre 
hadde påstått å være Messias, og påskemorgen ligger de fremdeles i gravene. Men Jesu 
historie slutter ikke på denne måten. Den slutter faktisk ikke i det hele tatt. For alle 
øyenvitneskildringene skildrer en tom grav og en oppstanden Herre.  
 
Detaljene viser oss en historisk sannhet 
Fire øyenvitner forteller om en tom grav. Bevisene for oppstandelsen er overbevisende. Ja, 
så overbevisende at Bibelen selv sier at Gud har bekreftet Jesus å være hans Sønn og 
Messias, og at beviset er i oppstandelsen (f.eks Rom 1,4).  
 
For det første plasserer evangelister kvinner som vitner til korsfestelsen (Mark 15,4), 
begravelsen (Mark 15,47) og til oppstandelsen. Da de var ikke regnet som vitner i samtiden, 
så er det ingen grunn til å finne på historier med dem som vitner. Det styrker 
sannhetsgehalten i skildringene. Dernest er det en del detaljer i tekstene som ikke gir 
mening i historien. For eksempel løp Johannes raskere enn Peter. Hvorfor skrive dette med 
mindre det er sant? 



Hvorfor måtte Jesus egentlig oppstå fra de døde? 
Jesus døde jo for våre synder. Skulle ikke det holde? Måtte han stå opp igjen? 
 
Den som har fått en pakke på døren noen gang vet at en må signere for å bekrefte at gaven 
er tatt imot. Jesu oppstandelse er Gud som signerer på frelsen. Det er bevis på at synden er 
blitt betalt. Jesus sa at han skulle dø som en løsepenge for synder (Mark 10,45). Og vi kan 
vite at betalingen gikk igjennom og ble godkjent, for vi har Guds signatur i oppstandelsen. 
 
Videre er vi avhengig av en levende frelser. Jesus frelser oss. Men det kan han bare gjøre 
fordi han lever og fordi han kan dra oss til seg selv og gi oss troen. Vår frelse er ikke Jesu 
morallære, eller i hans filosofi eller i hans eksempel. Da hadde vi ikke trengt at han stod opp. 
Vi kunne lest om ham og lært av ham. Men Jesus selv er frelseren vår. En død Jesus kan ikke 
frelse noen som helst. Men Jesus er ikke død. Han lever nå i dag. Og du kan be til ham, søke 
ham, komme til ham og få det han har å gi. Han lever, øyenvitnene så ham.   
 
Oppstandelsen er også et bevis på at vi lever før en dom. Paulus sier i Apgj 17,31 
«For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har 
utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» 
Oppstandelsen krever at vi er bevisste på at vi engang skal dømmes og at vi dermed lever i 
troen på Jesus. 
 

Spørsmål til ettertanke 
1. Hvilke detaljer i tekstene er med på å styrke beskrivelsene som øyenvitneskildringer? 

Kan du finne flere enn eksemplene brukt ovenfor? 
2. Prøv å sette deg inn i Maria Magdalena sitt sted. Hvordan ville du erfart dagen? 
3. Les Ef 1,17-23 – Sett det inn i konteksten av det som skjer påskemorgen. Hvilke 

tanker gjør du deg? 
4. Kan du komme på sannheter i vår tro som er helt avhengige av Jesu oppstandelse for 

å gi mening? 
 
 

Bønn 
1 Pet 1,3-6: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss 
på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, 
aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir 
bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens 
ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det 
tungt i mange slags prøvelser. 
 
Opphøyde og oppståtte Jesus Kristus, jeg bekjenner deg som det levende håpet og som min 
glede. For du har overvunnet døden, og disse gode nyhetene forandrer alt for meg.  
 
I troen på deg skal jeg slippe å frykte døden, eller livet. I håpet du skapte påskemorgen ser 
jeg at jeg er en utlendinger på en jord preget av sykdom og død – jeg hører til 
oppstandelsen. Jeg er ikke lenger slaver av synden, men kledd i din rettferdighet. 
 



Med grunnlag i din oppstandelse gleder jeg meg over at jeg også skal få stå opp til et evig liv 
sammen med deg. På en ny jord der fred og rettferdighet rår og der det ikke finnes sykdom 
og lidelse. Jeg lengter etter den dagen, og har fått en bekreftelse på den i din oppstandelse 
fra de døde. Takk! 
 
Du som døde for mine synder og ble oppreist for min rettferdighet – jeg takker deg for at du 
lar meg leve i håpet, i lyset, i gleden og i nåden. Fyll mitt hjerte med din fred i dag og la det få 
synke inn: Jeg er tilgite, jeg er elsket og jeg er din!  


