KORT TIL PÅSKE LOOP

Ja, de ventede en frelser – en Messias.

Hvorfor troede jøderne, at Jesus var den
ventede befrier og konge?

Jøderne havde hørt om hans mirakler.

De lagde kapper og palmegrene på jorden så
Jesus kunne gå på dem.

Ville Jesus gerne hyldes og fejres?

Nej, han vidste at han ikke skulle være konge
i Jerusalem.

Hvad er et mirakel?

Hvordan viste han, at han ikke var en jordisk
konge?

Noget overnaturligt, der sker. Man kan også
kalde det Guds indgriben.

Han viste ydmyghed. For eksempel red han
på et æsel, et trældyr og ydmygt dyr.

Kan du nævne nogle mirakler?

Hvad hedder dagen, hvor Jesus red ind i
Jerusalem?

Spedalske blev raske - blinde blev seende Jesus lavede vand til vin.

Vi kalder den palmesøndag, fordi folk brugte
palmegrene som en slags rød løber til Jesus.

Hvad gjorde folket, da Jesus kom til
Jerusalem?

Hvad skete der efter palmesøndag?
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Jesus blev i Jerusalem og fortalte til alle,
hvem Gud er, og hvordan toraen skal forstås.

De var betydningsfulde jøder og medlem af
et særligt religiøst, politisk parti.

Hvad er toraen?

Hvorfor blev de romerske soldater
indblandet i påsken?

Det er jødernes hellige skrift, som
indeholder, hvad der svarer til bibelens
Gamle Testamente.

Romerne var en stormagt, og havde gennem
krig besat mange lande - heriblandt Israel.
Det var kun romerne, der kunne
dødsdømme folk.

Hvad er Det Gamle Testamente?

Hvem var vigtigst i Romerriget?

En fortælling, åbenbaring og profeti fra tiden
før Jesus blev født.

Det var kejseren.

Jesus var uenig med de jødiske skriftkloge.
Hvem var de?

Det var præster med lang uddannelse.
Mange af dem følte, at de var vigtigere end
almindelige mennesker, og at det kun var
dem, der skulle fortolke lovene i toraen.
Jesus var også uenig med farisæerne. Hvem
var de?
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Hvad hed romeren, der bestemte i Israel?

Han hed Pontius Pilatus.

Hvad mente Pilatus om Jesus?
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Han mente, han var ufarlig og uskyldig.

Jesus blev pint og mishandlet. Han døde på
korset.

Hvad anklagede farisæerne og
ypperstepræsterne Jesus for?

Hvad gjorde Jesus og disciplene skærtorsdag
aften?

De sagde, at han spottede Gud!

De spiste sammen, og Jesus indstiftede
nadveren, hvor vi i kirken får brød og vin for
at have fællesskab med Jesus.

Hvem fornægtede Jesus?

Er det kun kristne, der fejrer påske?

Det gjorde Peter.

Nej, jøderne fejrer også påske, men de fejrer
udgangen fra Egypten, hvor de engang blev
holdt som slaver.

Hvem kyssede Jesus?

Hvorfor skulle Jesus dø?

Det gjorde Judas.

Jesus skulle dø for at tage menneskers
synder væk. Jesus erstattede os, og derfor
har vi mulighed for at komme i himlen.

Hvad skete der langfredag?

Ventede Jøderne på Jesus.
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