
Markus-
evangeliet
Der er fire evangelier i Det 
Nye Testamente. Fire forskel-
lige personer – Matthæus, 
Markus, Lukas og Johannes 
– skriver om Jesus til fire 
forskellige grupper af men-
nesker. Evangelium betyder: 
Glædeligt budskab. 
 Markus skriver til kristne, 
som ikke er jøder. I de næste 
uger skal vi læse om tiden 
omkring Jesu død og opstan-
delse fra Markusevangeliet. Det 
blev begyndelsen på et helt nyt 
liv med Gud for os. Det er en 
fantastisk glædelig nyhed.

To dage før påske. Jerusalem var fyldt af 
mennesker. Sådan var det hver påske. 
Alle ville fejre jødernes vigtigste højtid i 
Jerusalem.
 Denne påske var dog helt speciel, for 
ypperstepræsterne og de skriftkloge 
havde fået nok af ham, Jesus. Nu ville de 
slå ham ihjel. De ville vente til efter påske, 
så der ikke opstod uroligheder. Men hvor-
for skulle der opstå uroligheder, hvis det 
virkelig var sådan en god ide at slå Jesus 
ihjel? Det virker altså som om, de skjuler 
noget.

Samtale: Hvorfor ville de slå Jesus ihjel, og 
hvorfor skulle det være så hemmeligt?
Kender I til det at ønske noget, som I godt 
ved, ikke er helt rigtigt – og derfor holder 
det hemmeligt?

 Kære Gud, vi beder om at  
være i din plan og ikke lave vores 
egne planer, som andre helst 
ikke må vide noget om. Amen.

LÆS Markus 14,1-21 
intro 

Hemmelige 
planer

Usyrede 
brøds fest
De usyrede brøds fest, matz-
zot-festen, er i Det Gamle 
Testamente en del af den jødiske 
påskefest (2 Mos 12,15-18), hvor 
man fjerner alle brødrester fra 
det gamle år, inklusiv surdejen, 
og spiser usyret brød indtil en ny 
surdej er parat til brug.

fakta

Spørgsmål børn:
Jøderne holdt fest. Kan I 
nævne nogle fester, vi har i 
vores kirke i dag?

Refleksion voksne:
Hvad vil I planlægge for 
familien, så I på en særlig 
måde fejrer påsken i år?
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Jesus er på besøg hos Simon i Betania. 
De spiser, men så bliver de forstyrret. En 
kvinde kommer, går hen til Jesus og hælder 
meget dyr parfume ud over hans hoved.
 Det er godt nok mærkeligt! Hvorfor 
gør hun det? Har hun virkelig så mange 
penge, og ville det ikke være mere nyttigt 
at bruge sine penge på noget andet – at 
hjælpe de fattige, så de også kan få mad? 
Næ, det synes Jesus ikke.

Samtale: Hvorfor i alverden er Jesus så 
glad for det, kvinden gør? Er han ikke lidt 
for selvglad her?

Kvinden ønskede at hylde Jesus og vise 
ham sin taknemmelighed. Hun ville give 
ham det bedste, hun overhovedet kunne 
forestille sig. Hun vidste ikke, at han 
snart skulle dø, men Jesus siger, at det er 
vigtigt at huske på ham, mens tid er.

Samtale: Hvad kan vi gøre for at hylde 
Jesus i vores liv? Hvad er det bedste, du 
har? Vil du give det til Jesus?

 Jesus, vi ønsker at give dig det 
bedste, vi har. Hjælp os at sætte 
dig på førstepladsen i vores liv. 
Amen.

LÆS Markus 14,3-92 

LÆS Markus 14,10-113

LÆS Markus 14,12-174Kvinden 
fra Betania

Spørgsmål børn:
Nævn tre ting / personer / 
oplevelser, du vil sige Jesus 
tak for.

Refleksion voksne:
At give til Jesus og at give til 
de fattige er ikke hinandens 
modsætninger. Hvordan 
ser man i jeres familie, at 
I ønsker at vise Jesus tak-
nemmelighed for det, han 
har gjort for os i påsken?

Spørgsmål børn:
Spørg dine forældre, hvad 
ypperstepræster var for 
noget, og hvad de lavede.

Refleksion voksne:
Hvordan kan vi i vores 
ægteskab være tro over for 
hinanden i både de store og 
små ting? Prøv at være kon-
krete og nævn eksempler 
fra jeres hverdag, hvor det 
kan være en fristelse at sige 
noget ondt om den anden 
eller fremhæve sig selv på 
den andens bekostning?

Judas
Judas var en af Jesu disciple, men nu vil-
le han forråde Jesus. At forråde betyder 
at svigte sine venner – ja, endda udlevere 
dem til fjenderne. Under 2. Verdenskrig 
var der nogle, der blev kaldt stikkere. Det 
var nogle, man troede, man kunne regne 
med, men de forrådte deres venner ved 
at sladre om dem til tyskerne.

Samtale: Hvorfor forråder man sine ven-
ner? Hvorfor forrådte Judas Jesus?

Så er det blevet den første dag i påsken. 
Den dag, hvor man slagter påskelammet.
 Jøderne slagtede et lam hvert år til 
påske for at mindes dengang, deres for-
fædre blev udfriet af Egypten. Dengang 
sendte Gud de ti plager over Egypten. 
Den 10. plage var den værste. Dødens 
engel ville gå forbi hvert hjem i Egypten 
og ville slå den førstefødte ihjel i hver fa-
milie – fra Faraos familie til den fattigste 
familie i landet. Jøderne fik at vide, at dø-
dens engel ville gå forbi deres hjem, hvis 
de slagtede et lam og smurte lammets 
blod på dørstolperne til huset. Alle huse, 
der havde lammeblod på dørstolperne, 
gik englen forbi, og ingen døde i det hjem.
 Lige siden dengang har alle jødiske 
familier slagtet et påskelam og fejret, at 
lammets blod frelste dem fra døden.  
Jesus og hans disciple skulle også fejre 
dette påskemåltid sammen, for de var 
også jøder. Senere vil vi opdage, at det 
der påskelam får en lidt anden betydning 
– at blodet, der frelser os, ikke kommer 
fra et lam men fra en person. Men lige nu 
forbereder de en særlig aften sammen 
med deres Mester.

Påskelammet

Kvinden bruger en alabastkrukke. Det vil sige, at det ikke bare var en 
dyr olie men også en dyr flaske.
 Alabast er en slags fint gips. Farven kan være hvid eller halvgen-
nemsigtig, undertiden med svage pastelfarver. I naturen ses alabast 
i form af drypsten (stalaktitter og stalagmitter), og i det gamle 
Egypten og Mesopotamien anvendtes det til at fremstille beholdere 
til opbevaring af balsam og creme. Farven er oftest gul-brun, hvis det 
har været i forbindelse med jernholdigt jord. Hvid alabast finder man 
i Italien i områderne nær Pisa og Livorno.
 Alabast er et blødt materiale. Det anvendes bl.a. til udskæring af 
kunstgenstande og tidligere som erstatning for glas i vinduer.

Samtale: Hvordan mon disciplene 
reagerede, da alt bare skete, som 
Jesus havde sagt til dem? Tror I, de blev 
overraskede? Synes I ikke, det er vildt, 
at Jesus har styr på selv den mindste 
detalje?

 Tak, Jesus, at du ved og 
kender alt. Tak, fordi du også har 
styr på vores liv. Amen.

Vi ved ikke, hvorfor Judas forrådte Jesus, 
men mon ikke Judas var en af dem, der 
syntes, det var noget værre fråds, at 
kvinden, vi læste om i går, ødslede sine 
penge væk til dyr parfume til Jesus? 
Judas var begyndt at synes mere og mere 
om penge og mindre og mindre om det, 
Jesus lærte.
 I Prædikerens Bog i Det Gamle 
Testamente står der: »Den, der elsker 
penge, bliver ikke mæt af penge, den, der 
elsker rigdom, får intet udbytte af den«. 
Det kom Judas til at opleve. Ypperste-
præsterne gav ham penge for at forråde 
Jesus, men senere fortrød han. Da var 
det desværre for sent.

Samtale: Kender I andre eksempler 
på mennesker, der har forrådt deres 
venner? Fra skolen? Hvad kan man gøre, 
hvis man oplever svigt på den måde?

 Jesus, jeg ønsker aldrig at 
svigte dig eller mine venner. 
Amen.

viden
Alabast

Spørgsmål børn:
Prøv at tegne rummet, hvor 
disciplene skulle spise.

Refleksion voksne:
Mon I også skal spise et 
jødisk påskemåltid i år i 
familien? Er der et arran-
gement fx i jeres kirke, eller 
skal I prøve at gøre noget 
særligt ud af skærtorsdags-
måltidet hjemme i jeres 
familie?

2 3



Nadver
Det er blevet aften, og Jesus og disciple-
ne spiser sammen. Det er ikke så festligt, 
selvom der er lækkert mad og god vin på 
bordet, for Jesus ved, at Judas vil forråde 
ham.
 Måltidet er meget særligt, for denne 
aften indstifter Jesus nadveren. Nadver 
betyder faktisk bare aftensmåltid, og 
Jesus og disciplene har spist aftensmad 
sammen mange gange. Men den sidste 
aften, de spiser sammen, inden Jesus 
bliver taget til fange, giver Jesus brødet og 
vinen en helt ny betydning. Brødet bliver 
hans krop, og vinen bliver hans blod! Det 
forstår jeg slet ikke, men det er det, Jesus 
siger. Så når vi går op til alteret i kirken og 
får oblat og vin (eller brød og druesaft), 
så er vi på en særlig måde sammen med 
Jesus. Ja, Jesus siger, nu vil han bo i os, 
for vi har lige spist ham, så både vores 
krop og vores tanker bliver fyldt af ham.
 Kristne har altid fejret nadver. I begyn-
delsen, efter Jesus var død og opstået, 
var måltidet nok lidt mere mættende.  

Våg og bed
Tænk, Jesus beder til sin far! Hvor er 
bønnen bare vigtig!
 Når vi er bange, fortvivlede eller 
bekymrede, er det bedste, vi kan gøre, at 
bede til Gud, vores far. Gud lytter altid, 
når vi beder til ham, og vi kan sige alt til 
ham. Vi kan bede til Gud om aftenen, før 
vi går i seng, men vi kan også bede til ham 
lige i det øjeblik, vi har allermest brug for 
hjælp.
 Jesus vidste, at det var en stor og 
vanskelig opgave, der lå foran ham, så 
han havde virkelig brug for sin far. Jesus 
fik ikke lov til at slippe for sin svære 
opgave, selvom han også bad sin far om 
det, og sommetider får vi måske også et 
andet svar end det, vi havde håbet på. 
Men vi kan være sikre på, at Gud går med 
os hver dag – og især gennem det, der er 
svært.
 Jesus kunne ikke regne med sine 
venner denne svære aften, og nogle 
gange oplever vi også, at vi ikke kan regne 
med vores venner. Men Jesus kan vi altid 
regne med. Han svigter aldrig! Husk det!

Samtale: Hvad betyder det at have en 
god ven?

LÆS Markus 14,18-255

LÆS Markus 14,26-316

LÆS Markus 14,32-427
Svigt
Vi havde engang en bil, der ikke ville star-
te, efter den havde holdt stille et stykke 
tid. Det var meget uheldigt, for man 
vidste aldrig helt, hvornår man kunne 
regne med den.
 Vi vil så gerne hjælpe vores venner, 
når de har brug for det, men nogle gange 
svigter vi alligevel. Måske bliver vores 
ven drillet, men vi gør ikke noget for at 
hjælpe, for vi er bange for, hvem der så 
bliver drillet næste gang.
 Jesus ved godt, at vi vil svigte – lige-
som han vidste, at disciplene ville svigte 
ham. Jesus kender os – ja, han kender os 
bedre, end vi kender os selv. Det er hårdt 
at tænke på, at vi svigter dem, der har 
brug for hjælp, men det er ret fantastisk, 
at Jesus kender os, og han vil tilgive os, 
når vi spørger ham om det.

Samtale: Er der en særlig episode, I 
kommer til at tænke på hver især, når 
det drejer sig om at svigte sine venner 
og ikke hjælpe, når man burde? Hvis I vil, 
kan I dele det med hinanden og sammen 
bede Jesus om tilgivelse.

 Kære Jesus. Vi ønsker at gøre 
din vilje, men vi svigter mange 
gange. Tilgiv os og hjælp os, så 
vi vælger rigtigt. Amen.

Spørgsmål børn:
Hvad betyder det at for-
nægte? Spørg dine ældre 
søskende eller din mor 
og far.

Refleksion voksne:
Nogle gange oplever vi svigt 
fra andre eller fra os selv, 
der kan være svære at tilgi-
ve. Hvordan kan vi hjælpe 
hinanden med alligevel at 
tilgive?

Hanen galer
Hvorfor er der mon en hane / 
vejrhane på kirketårne? Eller på 
nogle hustage?
 Hanen er et opstandelses-
symbol; eller et symbol på at 
være opmærksom, påpasselig, 
vågen. Hanen galer om morge-
nen. Jesus opstod påskemorgen, 
og i morgen skal I læse om Peter 
og et par andre disciple, der faldt 
i søvn tre gange, selvom Jesus 
havde bedt dem om at våge.
 En vejrhane bruges til at 
bestemme den retning, vinden 
blæser. Ligesom vejrhanen 
svinger i vinden, sådan »svingede« 
Peter faktisk fra at følge Jesus – til 
at fornægte Jesus. Hanen minder 
os om, at troen let kan svinge.

viden

 Man havde fællesskab med de andre 
troende og med Jesus selv ved at dele 
maden sammen. Nadveren er altså også 
fællesskab med andre kristne – både 
dem, vi kommer i kirke med, dem på den 
anden side af jorden, og dem, der ikke 
længere er her på jorden.

Samtale: Hvordan kan I have fællesskab 
med andre, der tror på Jesus?

Spørgsmål børn:
Hvad vil du bede Jesus om 
eller takke ham for i dag?

Refleksion voksne:
Snak med hinanden om, 
hvordan I prioriterer bøn-
nen og fællesskabet med 
Gud i en travl hverdag. Er 
der noget, I skal have lavet 
om?Spørgsmål børn:

Har du prøvet at være med 
til nadver i kirken. Hvordan 
var det?

Refleksion voksne:
Snak evt. med hinanden 
om, hvad nadveren betyder 
for jer. Oplever I Jesu nær-
vær på en særlig måde?

Lyt til en børnesang 
om det at have en 
god ven: M.E.G.A. 
– venner for evigt 
findes på youtube.

hør
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Alt er 
planlagt
Nu sker det! Ypperstepræsterne og de 
skriftkloge greb Jesus med list, som de 
havde planlagt. De kunne jo bare have 
anholdt ham på tempelpladsen, men de 
valgte en mørk aften i en park. Hvorfor? 
Fordi Skrifterne skulle gå i opfyldelse – 
altså det, der står i Det Gamle Testamen-
te om Jesus.
 Tænk, Gud havde en plan om at redde 
os mennesker, og det skrev han om gen-
nem profeterne! Der var altså ingenting, 
der var tilfældigt ved det, der skete i på-
sken. Ypperstepræsterne troede sikkert, 
at de var smarte, og Judas havde fundet 
på det med kysset, men det hele var 
faktisk planlagt for lang tid siden i himlen 
af Gud! Det er svært at forstå, synes jeg, 
men det er det, Bibelen siger. Og det er 
fantastisk, at Gud har haft en plan fra 
tidernes morgen om at frelse os.

Samtale: Når Gud havde en plan for 
Jesus, tror I så også, han har en plan for 
dig og mig? Hvad tror I, Gud synes, er det 
vigtigste i vores liv?

 Kære Gud, vi takker dig for 
din kærlighed til os. Tak, for din 
redningsplan. Amen.

På afstand
I dag møder vi igen Peter. Da de andre 
disciple flygtede, fulgte han med på af-
stand – helt ind i ypperstepræstens gård.
 Peter ville så gerne følge Jesus og 
sidder nu – som den eneste af disciplene 
midt imellem vagtfolkene – midt om 
natten – og følger med på afstand, mens 
Jesus bliver afhørt inde i rådssalen. Vagt-
folkene var nogle barske folk. De kunne 
til enhver tid øve vold og magt. Så Peter 
håber sikkert på ikke at blive opdaget!

Samtale: Forestil jer, at være Peter 
lige netop nu. Vi ved ikke, hvordan han 
har det, men hvordan kunne han have 
det? Hvad viser Peter ved at være på 
afstand?
 
På afstand. Nogle gange kan det være 
klogt nok at holde sig lidt på afstand. Hvis 

Nu skulle Jesus dømmes, men der var 
ikke rigtig noget at dømme ham for. 
Derfor begyndte folk at fortælle løgnehi-
storier om ham. Det blev hurtigt afsløret, 
for de forskellige historier passede ikke 
sammen.

Samtale: Kender I det med, at man så 
gerne vil have noget til at ske, at man 
begynder at digte historier for at få lov? 
Find selv på en.

Løgnehistorierne kunne ikke fælde 
Jesus, for Jesus er sandheden, og når vi 
vil høre Jesus til, er det vigtigt at holde sig 
til sandheden.
 Jesus fortalte ypperstepræsten sand-
heden, da han blev spurgt ligeud, men 
den ville de ikke tro på, og han blev dømt 
til døden. Jesus vidste godt, at det ville 
koste ham livet at sige sandheden, men 
han gjorde det alligevel.

Løgnehistorier
Samtale: Tal om eksempler fra jeres 
hverdag, hvor det ikke er så nemt at sige 
sandheden – fx at sige, at I tror på Gud. 
Hvordan kan I hjælpe hinanden i familien 
til at være ærlige – også når det ikke er 
så sjovt?

LÆS Markus 14,53-549 LÆS Markus 14,55-6510

Spørgsmål børn:
Det må have set mærke-
ligt ud med manden, der 
flygtede nøgen. Hvorfor 
skriver man sådan nogle 
ting i Bibelen?

Refleksion voksne:
Brug evt. tid på sammen at 
læse profetierne om Jesus 
– fx i Esajas´ Bog kap. 53.

Spørgsmål børn:
Kan du nævne en leg, hvor 
man skal følge efter nogen 
på afstand og undgå at 
blive opdaget? 
 
Refleksion voksne: 
Er der noget, som vi følger 
lidt på afstand – men hvor 
vi burde være tættere på?

Spørgsmål børn:
Prøv at tegne det, Jesus 
siger til ypperstepræsten 
(v 62).

Refleksion voksne:
Nu er vi et godt stykke inde 
i påsken. Fik I lavet det, I 
snakkede om, da vi læste 
de to første vers af kapitel 
14, der ville gøre påsken 
særlig i år?

Ypperstepræst / 
ældste / skriftklog
Ypperstepræsten er den øverste 
præst. Ældste er ledere af en 
menighed. Skriftkloge tolker 
(forklarer og oversætter) de hel-
lige skrifter. De er både jurister, 
lærere, teologer og dommere.

LÆS Markus 14,43-528 fakta

man fx ikke vil være med til noget dumt 
– drillerier, slåskamp eller mobning – så 
er det godt at trække sig / holde afstand 
til det. 
 
Samtale: Hvornår er det godt / dumt at 
holde sig lidt på afstand?
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LÆS Markus 14,66-72 11 

LÆS Markus 15,1-5 12 

LÆS Markus 15,6-1513 

Spørgsmål børn:
Peter blev genkendt, fordi 
han snakkede som en fra 
Galilæa. Kender du nogen, 
som snakker dansk på en 
anden måde end dig?

Refleksion voksne:
Snak sammen om, hvordan 
I kan fortælle om Jesus i 
jeres nabolag. Er det, I skal 
lave her i påsken, måske 
noget, der skal involvere 
nogle af jeres naboer?

Jesus forudsagde, at Peter ville fornægte 
Jesus – at Peter ville sige, at han slet ikke 
kendte Jesus, selvom han havde gået 
rundt sammen med Jesus i tre år. Peter 
havde oplevet helbredelser, mirakler, 
dødeopvækkelser sammen med Jesus, 
og nu sagde han tre gange i træk, at han 
slet ikke kendte ham. Og han var endda 
blevet advaret!

Samtale: Hvorfor tror I, at Peter gjorde, 
som han gjorde?

Jeg tror, Peter var bange, for det, der 
skete nu, havde han aldrig oplevet før. 
At hans ven og store helt, Jesus, blev 
taget til fange og blev spyttet på og slået. 
Hvorfor gjorde Jesus ikke modstand?  
 Det forstod Peter ikke. Peter havde 
endnu ikke forstået Guds frelsesplan. 
Han forstod ikke, det var nødvendigt, at 
Jesus skulle gå så meget ondt igennem. 
Men da hanen galede anden gang, 
forstod Peter, at han havde svigtet Jesus. 
Og så græd han. Peter oplevede senere 
at blive tilgivet af Jesus

Peter svigter Jesus

Anklaget
Måske har I prøvet at blive beskyldt for 
noget. Når man bliver anklaget eller 
beskyldt for noget, kan det være svært at 
finde ord. Måske benægter man, måske 
forsvarer man sig.

Samtale: Er der nogen af jer, der kan 
komme i tanke om en situation, hvor 
nogle blev anklaget for nylig?

Da Jesus blev anklaget, sagde han ingen-
ting. Jesus havde da ellers altid kunnet 
svare for sig selv. Ofte måtte ypperste-
præsterne gå fra ham, fordi han satte 
dem på plads med et svar på et svært 
spørgsmål.
 Pilatus undrede sig over, at Jesus ikke 
svarede. Han tænkte på, om han mon 
var jødernes konge. Det er faktisk godt 
at undre sig. For når vi undrer os, sætter 
det vores tanker i gang. I juleevangeliet 
kan vi også læse om Maria, Jesu mor, der 
undrede sig over hyrdernes beretning 
om englenes besøg.

Samtale: Er der noget, som I undrer jer 
over ved Jesus?

 Kære Jesus, hjælp os til at tro 
på dig, også når det kan være 
svært. Amen.

Spørgsmål børn:
Hvorfor tror I, at Jesus ikke 
sagde noget?

Refleksion voksne:
Oplever I nogle gange, at 
stilheden fra ægtefællen 
eller fra et af børnene fak-
tisk er svært at forstå?

Spørgsmål børn:
Hvem er jødernes konge?

Refleksion voksne:
Hvordan tænker vi på Jesus 
som konge på en hel almin-
delig dag?

Pilatus
Pontius Pilatus var statholder 
(dvs. stedfortræder for kejseren) 
over Judæa år 26-36 e. Kr.

Misundelig
En mand bliver fri på grund af en traditi-
on. En konge tager hans sted. En konge, 
der kaldes »jødernes konge«. Kongen 
hedder: Jesus. Han bliver pisket, fordi 
ypperstepræsterne er misundelige, står 
der i vers 10.

Samtale: Hvordan er det at være misun-
delig? Prøv at sætte nogle ord på det.

Ypperstepræsternes misundelse smitter 
af, og flere ønsker, at Jesus skal korsfæ-
stes. Pilatus forstår ikke, hvad der sker.  
 Han forstår ikke, hvad Jesus har gjort, 
som er så forfærdeligt, men han lytter til 

 Samtale: Har I oplevet noget lignen-
de, hvor det pludselig gik op for jer, at 
I havde begået en kæmpe fejl? Hvad 
gjorde I så?

 Kære Jesus. Tak, fordi vi kan 
bede dig om tilgivelse for alt det, 
vi har gjort forkert. Amen.

folket og beordrer Jesus korsfæstet.
Måske undrer I jer også. Hvordan kan 
mennesker, der har set Jesu undere og 
mærket hans kærlighed, pludselig ønske 
ham korsfæstet?

Samtale: Hvordan mon det er for 
Barabbas at stå der og se det hele ske? 
Hvad har han tænkt og følt?

 Kære Gud. Tilgiv os, når vi 
lader misundelse fylde og øde-
lægge venskab og fællesskab. 
Amen.

fakta

Jødernes konge
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LÆS Markus 15,16-2014

LÆS Markus 15,21-2815

LÆS Markus 15,29-32 16

LÆS Markus 15,33-39 17

Klædt ud
I har sikkert prøvet at være udklædt som 
noget. En hat, et par briller eller anden 
udklædning, og så forestiller man sig at 
være noget andet. Det er en leg, man 
leger.
 Jesus bliver også klædt ud som konge 
af soldaterne. Men det er ikke nogen sjov 
leg. Han bliver slået og spyttet på, og de 
ord, der bliver sagt, er hånende. Underligt 
– for Jesus er faktisk konge. 
 Han har herredømmet, han kunne 
have demonstreret sin magt, men han 
vælger at tie. Han vil dø, han vil korsfæ-
stes, for det er Guds plan.
 Soldaterne ved ikke, at det hele er 
Guds plan. De ved ikke, at det, de gør, på 
en måde også er en del af Guds plan.

Spørgsmål børn:
Hvad mon Jesus tænker om 
soldaterne? 

Refleksion voksne:
Kommer I til som ægtepar eller 
familie at såre hinanden med 
ord. Kan I evt. ændre noget?

Spørgsmål børn:
Prøv at nævne nogle af 
de opgaver, der er i jeres 
familie. Tal om, hvilke der 
er svære, og hvilke der er 
lette?

Refleksion voksne:
Er der konkrete opgaver i 
familien, hvor det ville være 
rart at flere hjalp til?

Spørgsmål børn:
Hvordan er det egentlig at 
være lille her i familien? Er 
der noget, som en lille er 
bedre til end en stor?

Refleksion voksne:
Oplever I tit, at der er ting 
her i familien, som bliver 
misforstået? Er der eventu-
elt noget, der skal ændres?

Spørgsmål børn:
Hvor mange undere kan I 
komme i tanke om, Jesus 
gjorde?

Refleksion voksne:
Er der nogle ting her i 
familien, som I har »rullet 
et forhæng for« – som 
trænger til at bliver åbnet / 
fjernet?

En svær 
opgave
Samtale: Kan I nævne en opgave, som I 
blev bedt om og ikke havde lyst til?

I dag kan vi læse om to mennesker, der 
får en svær opgave. En forbipasserende, 
som hedder Simon, bliver pludselig bedt 
om at bære Jesu kors. Jesus kan ikke 
bære det selv mere, og en anden mand 
løfter det for ham.
 Vi har også nogle gange brug for, at 
der kommer nogen forbi og hjælper med 
vore opgaver. Jesu opgave var ikke kun 
at bære det kors, nej, han skulle hænges 
op på det. Han blev korsfæstet sammen 
med to røvere. De fratog ham også alt, 
hvad han ejede ved at kaste terninger 
om hans tøj – men de kunne ikke fratage 
ham hans tilhørsforhold til Gud og os 
mennesker.

Samtale: Hvordan kan vi gøre noget for 
Jesus i dag?

Korsfæstelse
Korsfæstelse var den mest grusomme og forfærdelige straf i oldtiden. Romer-
ne brugte det på slaver, røvere og oprørere, men ikke på romerske borgere. 
Før korsfæstelsen blev den dømte klædt af, pisket eller slået med kæppe. Og 
ligesom Jesus skulle man selv bære sit kors ud til henrettelsesstedet.
 Korsdøden var langsom. Den korsfæstede levede ofte mere end 12 timer, 
tit til dagen efter og af og til helt til den tredje dag. Den korsfæstede var plaget 
af tørst (ligesom Jesus) og døde af sine sår, udmattelse og sult. Jesus hang 
6 timer på korset. Jesus var ved bevidsthed helt ind til døden; noget der var 
yderst usædvanligt.
 De korsfæstede blev sjældent begravet. De døde kroppe blev spist af vilde 
dyr og fugle. En korsfæstet blev derfor opfattet som forbandet, udstødt af samfun-
det, forladt af Gud og mennesker. Korset er et billede på fornedrelse, 
vanære og ydmygelse. På korset led Jesus straffen for al vores / 
verdens synd..

viden

Nogle gange, når vi konkurrerer med 
nogen, så håner vi hinanden for sjov og 
kan fx sige: »Det kan du ikke«. Ofte siger 
vi det bare for at drille de andre, og fordi 
vi håber, vi selv er den bedste. Men nogle 
gange kan vi faktisk komme til at gøre de 
andre kede af det.
 Da Jesus hang på korset, blev han hå-
net for alvor. Folk var ikke bange for ham. 
Han så så ynkelig ud, og de syntes, de 
kunne tillade sig at sige hvad som helst. 
De sagde faktisk: »Andre har han frelst, 
men sig selv kan han ikke frelse«. De var 
slet ikke klar over, at det, der skete nu, var 
så vigtigt og afgørende for dem og for os i 
dag. Det var dem, der ingenting forstod.
 Jesus gjorde sig så lille for vores skyld. 
Han kunne have gjort et under, som han 
ofte gjorde. Han kunne have hjulpet sig 
selv, men han valgte at hjælpe os.

Samtale: Hvordan mon det var for Jesus 
at blive så lille og ydmyg, når han i virke-

Mørke
Samtale: Hvordan mon det har været at 
være soldat ved Jesu kors?

Da Jesus hænger på korset, bliver det lige 
pludseligt mørkt, midt om dagen, og det 
varer i tre timer.

Samtale: Hvordan har I det med mørke?

På en måde var det et stort under, for 
der skete noget, som ingen rigtig kunne 
forklare. Sådan havde mange jo oplevet 
det før, når de gik sammen med Jesus. 
Mon soldaterne havde hørt om alt det? 
Pludselig flængede forhænget i templet 
ind til det allerhelligste, hvor kun ypperste-
præsterne måtte komme ind.
 Forhænget var noget, som Gud havde 
bestemt skulle være der. Men nu revnede 
det fra øverst oppe og ned, så der pludselig 
var fri adgang ind til rummet på grund af 
Jesu død.
 Endnu et under skete. Jesus var død, men 
på en måde var det slet ikke sørgeligt. For nu 
havde Jesus åbnet adgangen ind til Gud.

Samtale: Hvordan kan vi i dag komme til 
Gud?

Samtale: Gad vide, hvad soldaterne 
tænker flere dage efter? Hvad tror I?
Kan man godt være en del af Guds plan, 
selvom man ikke tror på Gud?

 Tak, Jesus, fordi du lod Guds 
vilje ske med dig for at frelse os. 
Amen.

ligheden var så stærk?
Kender vi til at tænke dårligt om dem, der 
ser små og svage ud?

 Kære Jesus, hjælp os til ikke 
at være onde mod dem, der er 
svage. Amen.

Hånet for alvor
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LÆS Markus 15,40-41 18 

LÆS Markus 15,42-4719

LÆS Markus 16,1-8 20Kvinderne
Nogle gange løber vi stærkt for at være 
de første, der ser, hvad der er sket. Andre 
gange står vi lidt forsigtigt og kigger på 
afstand.
 Ved Jesu død var der nogle kvinder, 
der stod og fulgte med. Det var modigt 
af dem, for vi ved, at disciplene gemte 
sig, fordi de var bange. At være modig og 
bange er faktisk noget, som både børn 
og voksne kender til.

Samtale: Tal lidt om, hvad der gør jer 
bange?

Men hvorfor stod kvinderne der? Vi kan 
læse, at de før havde været vant til at 
sørge for Jesus. Måske havde de igen 
brug for at vise ham, at de var der for 
ham og ville hjælpe ham. Måske havde 
de også bare brug for med deres egne 
øjne at se, hvad der skete med Jesus, så 
de ikke skulle gætte sig til det bagefter.

Spørgsmål børn:
Kan I nævne et eksempel 
på, hvornår det var godt, at 
der var nogen hos jer?

Refleksion voksne:
For nogen er det naturligt at 
være sammen med nogen, 
som har det svært. For 
andre er det svært. Tal med 
hinanden om, hvorfor det 
er sådan, og hvordan I hver 
især har det med det.

Spørgsmål børn:
Hvordan mon man har det, 
når nogen dør?

Refleksion voksne:
Hvordan taler Bibelen om 
døden?

Spørgsmål børn:
Hvad er det sejeste, som 
du synes, Jesus har gjort? 
Kender du nogen, som du 
kan fortælle det til?

Refleksion voksne:
Er der nogle bekymringer 
i vores familie, som vi kan 
lægge frem for Gud?

Når 
nogen dør
Når nogen dør i Danmark, så er det familien, 
der sørger for den døde og finder ud af, hvad 
der skal ske.
 Da Jesus døde var det hverken hans familie 
eller hans venner, disciplene, der tog sig af 
ham. Det var derimod en mand, der sad i det 
jødiske råd.
 Mange af dem, der sad i Rådet, havde været 
sure på Jesus, men det havde Josef ikke været. 
Han troede på, at Guds rige ville komme, som 
Jesus havde sagt. Josef var ikke ligeglad med 
Jesus, og derfor ville han gerne give ham et fint 
gravsted. Det har nok været svært for ham at 
tage sig mod til at gå op til Pilatus, for hvad ville 
de andre tænke. Men han gør det alligevel.
 Måske kender I til at gøre noget, hvor I tæn-
ker: Hvad mon de andre tænker om mig nu? 
Josef viste med det, han gjorde, at han troede 
på Jesus.

Samtale: Kender I nogen, der for nylig har 
mistet én? Hvordan kan man hjælpe dem?

 Kære Jesus, hjælp os til at fortælle 
om dig med ord og gerninger? Amen.

Læs evt. en bog om døden: 

»Kan du huske mig, mormor?«
»Min bog om døden«
»Sommerengen«

Se lohse.dk

læs

En overraskelse
Tillykke, jeres familie har lige vundet en 
million … Sikke en overraskelse!

Samtale: Hvilken glædelig overraskelse 
ville være den bedste for jeres familie? 
Prøv at finde på nogle stykker.

Kvinderne kom med tungt hjerte. De ville 
gerne salve Jesus, men de havde et pro-
blem. De havde set, at der var rullet en 
stor sten foran åbningen ind til Jesu grav. 

Han er opstået
Det Nye Testamente er skrevet 
på græsk og oversat til dansk. 
Egentlig står der i vers 6: Han er 
blevet opvakt (passiv form). På 
den måde siger englen helt klart, 
at det er Gud, der har handlet. 
Gud kan gøre det umulige. Døden 
er besejret.

Samtale: Kender I nogen, som trænger 
til, at I sørger for dem?

 Kære Jesus, hjælp os til at 
være modige, når andre har 
brug for os. Amen.

Hvem mon var stærk nok til at flytte den? 
Det behøvede de slet ikke at bekymre 
sig om, for det havde Gud løst for dem. 
Sådan er Gud nemlig. Vi kan opleve gang 
på gang, at han hjælper os med vores 
bekymringer, når vi gerne vil tjene ham.
 Jesus var ikke i graven. Der var en 
engel i stedet for, som bad dem fortælle 
den gode nyhed. Det var svært for dem 
lige med det samme, for de var blevet 
så forskrækket og bange. De fik hjælp af 
Gud til at fortælle om underet, ligesom vi 
får hjælp af Gud, når vi fortæller om ham.

Samtale: Har I oplevet, at Gud 
har hjulpet jer med noget? 
Hvor tit beder I Gud om hjælp i 
hverdagen?

fakta
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Tivoli

LÆS Markus 16,9-13 21 

LÆS Markus 16,14-1822
LÆS Markus 16,19-2023

Det er sandt

Tro
Er der nogen af jer, der har prøvet at sni-
ge sig ind i Tivoli uden en billet? Nej, det 
kan ikke lade sig gøre. Man bliver smidt 
ud igen. Der er faktisk mange ting, man 
ikke kan komme til, hvis man ikke har en 
billet. Hvis man er barn, er man ofte i den 
situation, at ens forældre betaler for en – 
man behøver ikke selv betale.
 I dag har vi læst, at man ikke kan blive 
frelst, hvis man ikke tror på Jesus.

Samtale: Hvad koster billetten: »Tro«? 
Hvordan får man fat i den? Hvor skal 
man købe den?
Tal med hinanden om, hvad det vil sige 
at tro på Jesus?

Disciplene fik at vide af Jesus, at det var 
for dårligt af dem, at de ikke troede, at 
Jesus var opstået, når nogen kom og for-
talte det. De fik også at vide, at de skulle 
fortælle om Jesus til andre og være med 
til at give troen til andre mennesker også 

Afsted
Når Jesus sender sine disciple ud, så 
giver han dem noget med. Han giver 
dem løftet om, at han er med dem, og 
han giver dem løftet om, at de kan gøre 
ting i hans navn. De kan gøre undere og 
gerninger.
 I dag er vi også sendt afsted af Jesus 
til at fortælle om ham. Han har også lovet 
os, at vi kan gøre undere og gerninger 
i hans navn. Vi oplever det måske ikke 
altid, fordi det er blevet hverdag for os. 
Men Jesus siger, at han er med os, og 
at han virker i os. Måske skal I bede om i 
jeres familie, at I engang i mellem må få 
lov til at se det, som sker i jeres liv. Måske 
sker tingene i jeres hus, i skolen, måske 
sker det i kirken eller missionshuset, 
måske sker det på jeres gade, eller når 
I sender penge til en organisation. Det 
sker hver dag, at Jesus virker.

Spørgsmål børn:
Hvem har fortalt dig om 
Jesus?

Refleksion voksne:
Jesus gav sine disciple 
noget. Hvad sender vi vores 
børn afsted med om mor-
genen? Godt humør, skæld 
ud, fortravlethed, troen på 
sig selv …? Er der noget, der 
skal ændres?

Spørgsmål børn: 
Hvorfor tror du, at disciple-
ne havde svært ved at tro 
på Jesu opstandelse?

Refleksion voksne:
Hvordan kan man give 
troen videre til sine børn. 
Er der noget, I skal gøre 
anderledes?

Spørgsmål børn: 
Kender I nogen, der ved 
rigtig meget om det, der 
står i Bibelen?

Refleksion voksne:
Kan Jesus gøre et under 
for jer?

Det, tror jeg ikke på, det er for godt til at 
være sandt. Nogle gange hører vi nogle 
historier, som vi har svært ved at tro på, 
fordi vi ikke selv har set det, eller fordi 
vi bliver jaloux. Tænk sig, at være den 
første, der så Jesus efter hans død og 
opstandelse. Hvad skulle man egentlig 
sige til ham?

Samtale: Hvad ville I have sagt til Jesus?

Maria går hen og fortæller disciplene, 
at Jesus er opstået. Men de er så kede 
af det, at de slet ikke kan høre det gode 
budskab. Man kan egentlig undre sig, for 
Jesus har faktisk mange gange fortalt 
dem, at han skal dø, og at han vil blive 

levende igen. Men de har alligevel ikke 
forstået det.
 Sådan kan vi også nogle gange have 
det med Bibelen og det, vi læser dér. Det 
kan være svært helt at forstå, hvordan 
det hele hænger sammen. Men på en 
måde er det også godt, for så kan vi hele 
tiden blive klogere og dygtigere. Men det 
kræver, at vi tror på Gud og det, vi læser. 
Vi må altid bede Gud hjælpe os til at 
forstå ham, også når det er svært.

Samtale: Tal om, hvor fantastisk det var, 
at Jesus var blevet levende igen. Hvad 
betyder det for os? Synes I, det er nemt 
at tro på det, der står i Bibelen?

dem, der ikke havde mødt ham. Man kan 
nemlig godt tro på Jesus, selvom man 
ikke har set ham. For han kan møde os på 
mange andre måder.

 Kære Jesus, tak, at du stod op 
af graven igen. Hjælp os til at tro 
det, når vi synes, det er svært. 
Amen.

Samtale: Hvorfor er det vigtigt, at vi 
fortæller om Jesus?

 Tak Jesus, at du har lovet, at 
du altid er med os. Amen.
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