
Uge 13 – Påske 
 

Der er mange helligdage i påsken. Påsken er den vigtigste højtid for kristne. Mange tror, at 

det er jul. Påsken er vigtigst, fordi det er den tid, der tydeligst fortæller os om alt det gode, 

Jesus gjorde for mennesker. Egentlig bør alle gå i kirke hver dag i påsken. Nogle dage er 

triste og andre dage er glade, og det er alt sammen lige vigtigt for at forstå noget om 

påskens betydning. 

 

Navnene på påskens helligdage og deres betydning: 

Skærtorsdag – Jesus spiser måltid med sine disciple og om natten bliver han forrådt  

                        af Judas. Et andet ord for ”måltid” er ”nadver.” Selv om Jesus vidste, 

                        at hans disciple ville træffe nogle dårlige beslutninger senere, spiste 

                        han gerne sammen med dem alle sammen. Det betyder, at der er plads 

                        til alle hos ham, også selv om man har gjort dumme ting mod andre. 

                       ”Skær” betyder ”ren.” I én fortælling fra Det Nye Testamente,  

                        spiser Jesus ikke med sine disciple, men vasker deres fødder rene. 

Langfredag -   Jesus er blevet taget til fange natten til fredag. Langfredag bliver han  

                        afhørt af myndighederne og bliver dømt til døden. Han bliver slået og  

                        ydmyget og til sidst hængt op på korset. Langfredag hedder sådan,     

                        fordi det nok var en meget lang dag for Jesus! Nogle steder er  

                        gudstjenesten Langfredag lidt anderledes end ellers. Der er ikke  

                        blomster eller lys på alteret, og præsten går ikke på prædikestolen. I  

                        stedet for hører man stykker fra Bibelen om Jesu lidelse og død. 

Påskedag -      Nogle kvinder går ud til Jesu grav for at sørge over ham. Der opdager  

                       de, at han slet ikke ligger i sin grav mere, og de får af en engel at vide,  

                       at han er opstået fra de døde. De bliver på én gang bange og glade. 

2. Påskedag -  To disciple er på vandretur. De er på vej fra Jerusalem, hvor de har set  

                       Jesus blive slået ihjel, og skal hjem til deres by, som hedder Emmaus.  

                       De er chokerede og kede af det efter alt, hvad der er sket i påsken. På  

                       vejen møder de en fremmed mand, som følges med dem. Da de sætter  

                       sig for at spise sammen, genkender de pludselig den fremmede mand  

                        som Jesus. Da indser de to, at han er opstået fra de døde. 

 

Din opgave i denne uge er at gå i kirke på én af påskens helligdage. Læs spørgsmålene 

igennem før du går i kirke, så du ved, hvad du skal være opmærksom på til gudstjenesten! 

Bagefter sender du en SMS til mig, hvor du skriver svar på følgende spørgsmål. Du kan også 

skrive dine svar ned på et stykke papir, tage et billede af det bagefter og sende til mig. 

 

1. Hvilken dag valgte du at gå til gudstjeneste? 

2. Hvor gik du til gudstjeneste? Skriv hvilken kirke eller om det var online. 

3. Hvad gjorde indtryk på dig til gudstjenesten? Noget, der blev sagt? Noget musik? 

    Andet? 

4. Skriv navnet eller nummeret på en af de salmer, der blev sunget den dag. 

5. Trosbekendelsen: Skriv de linjer fra trosbekendelsen ned, som handler om, hvad der sker i  



    påsken. 

 

Hvis du ikke har mulighed for at gå i kirke, så kan du se en gudstjeneste på nettet ved at 

gøre følgende: 

1. Gå ind på www.google.dk og skriv DR Kirken i søgefeltet. 

2. Vælg det første hit, hvor der står ”gudstjeneste sæson 2021.”  

3. Vælg den gudstjeneste, du vil se. Du skal helt ned til afsnit 15-18 for at finde dem  

    fra påsken. Gudstjenesterne kommer op på siden den dag, hvor de er blevet sendt. 

 

Uge 14 – Historien om skabelsen  
 

Find historien om skabelsen online ved at gøre følgende: 

1. Gå ind på www.bibelselskabet.dk 

2. Øverst ser du en bjælke. Hold musen hen over det sted, hvor der står ”Bibelen”. 

     Vælg ”Læs i Bibelen.” 

3. Nu ser du tre hvide bjælker på midten af siden. I den øverste står der ”Det gamle  

    Testamente,” i den næste står der ”Første Mosebog” og i den sidste ”Kapitel 1.” 

4. Læs Første Mosebog kapitel 1. Undervejs står der ”v1, v2” og så videre. Det er,  

    fordi Bibelens kapitler er inddelt i vers. Når et kapitel er slut, begynder det forfra  

    med v1, v2 og så videre. 

5. Når du når til bunden af teksten, er der to pile nedenfor. Med den højre kommer du  

    frem i teksten, med den venstre kommer du tilbage. Klik på den højre. 

6. I den sidste hvide bjælke kan du nu se, at du er kommet til 2. kapitel. Læs ned til  

    overskriften ”Adam og Eva” og stop. 

 

Spørgsmål til kapitel 1. Skriv svarene ned i én SMS og send dem samlet, eller skriv svarene 

på et stykke papir, tag et billede af det, og send samlet til mig. 

1. Hvor mange vers er der i Første Mosebog kapitel 1? 

2. Hvor mange vers er der i Første Mosebog kapitel 2? 

3. Hvor mange dage bruger Gud på at skabe alting? 

4. Hvad laver Gud på den sidste dag? 

5. Notér, på hvilken dag Gud skaber hvad – hvad skaber han første dag, anden dag og  

    så videre.  

6. Trosbekendelsen: Skriv den linje fra trosbekendelsen ned, som handler om noget  

     med skabelse. 
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