Palmesøndag:
Jesus og vennene hans, de vi kaller disipler, hadde reist til Jerusalem
for å feire påske. De overnattet litt utenfor byen og på søndagen, den
dagen vi kaller palmesøndag gikk Jesus og vennene inn til byen. Jesus
ba vennene sine finne en eselfole til ham. De fant den og la kappene
sine på den som en sal. Da satte Jesus seg på eselet og red over
oljeberget. Disiplene, vennene hans, gikk ved siden av ham. På vei inn
mot byen ble de møtt av en stor folkemengde. Folk stod tett i tett
langs veien og ventet med palmegreiner i hendene og hvisket: «Det
er kongen som skal komme, han som skal fri oss fra fiendene våre.»
Da Jesus kom ridende, løftet de hendene, jublet og danset og sang
«Hosianna» av full hals. «Herre, fri oss! Velsignet er han som kommer
i Herrens navn!»
Noen syntes det var litt rart at han red på en eselfole, og ikke på en
kongelig hest. Men da hvisket noen til noen som hvisket videre at
dette var jo som den gamle profeten hadde sagt: «Jerusalem, din
konge kommer til deg, fattig er han og rir på en eselfole.» Da forsto
de at det ikke var så rart. De sang høyt igjen og løftet palmegreinene,
barn, kvinner og menn, alle danset og la kappene sine på veien der
han red frem.
Skjærtorsdag: I dag skal vi høre om den dagen vi kaller Skjærtorsdag.
Ute var det mørkt, inne var det lyst. Lysene sto tent på bordet. «Nå
skal vi feire påske sammen» sa Jesus. «La oss dekke bordet med mat
og drikke, ta frem frukt, brød og kjøtt og vin.»
De spiste påskemåltid, de sang og hadde det hyggelig sammen, og
løftet begrene. Men disiplene, vennene hans, kunne også se at Jesus
var trist. Da tok Jesus opp et brød og bad bordbønnen og delte
brødet, en bit til hver og sa «Dette er min kropp, jeg gir den for
dere.» Så løftet han også opp begeret med vin og sa: «Drikk dette,
dette er mitt blod, jeg gir det for dere. Gjør dette når dere er
sammen for å huske meg når jeg ikke er med dere mer.» Alle rundt

bordet spiste og drakk, selv om de ikke skjønte helt hva Jesus mente
med det han sa og gjorde.
Jesus bad for vennene sine, og så var de ferdig å spise. De slukket
lysene og gikk ut i natten sammen. De gikk til en hage. Der satt Jesus
seg ned på kne og bad til Gud: «Far jeg er redd. Vær med meg i alt
det vanskelige som skal skje nå.»
Plutselig lyste det opp av fakler, og hagen der de var ble full av
vakter. Vaktene tok Jesus til fange og førte ham bort. Den natten ble
det holdt mange møter om hva de skulle gjøre med Jesus. Det ble
bestemt at Jesus skulle dø.
Langfredag: Husker dere historien fra i går? Da ble det bestemt at
Jesus skulle dø og i dag skal vi høre om den dagen som heter
langfredag og det er denne dagen Jesus døde.
Det var fredag morgen. De romerske soldatene førte Jesus til et sted
som het Golgata, der røvere ble hengt på korset for å dø.
Der spikret de ham fast til korset. Folk pekte på ham og lo og sa ”du
som er Guds sønn, kan du ikke bare redde deg selv å gå ned fra
korset!?”. Jesus svarte dem ikke, men ba til Gud og sa: Far, tilgi dem,
for de vet ikke hva de gjør”
Det gikk mange timer, og sola mørknet. Fargene forsvant, og fuglene
ble stille. I tre timer var det mørkt i hele landet.
Da ropte Jesus: Det er fullbrakt! Som betyr ”nå er alt ferdig”. Og han
hvisket den kveldsbønnen han hadde bedt siden han var barn: ”Far i
dine hender overgir jeg min ånd”. Så bøyde han hodet ned og pustet
ikke mer. Jesus var død.
Vennene til Jesus tok han ned fra korset. De bar ham til en ny grav
like ved.
Jesus ble lagt i graven. Og vennene hans veltet en stor stein foran
inngangen.

Første påskedag: forklare hvordan det har gått tre dager (fredag,
lørdag, søndag)
Tre dager hadde gått siden Jesus ble korsfestet. Det var søndag, tidlig
om morgenen. Lufta var fortsatt litt kjølig. Fuglene sang og ønsket
dagen velkommen.
Noen kvinner kom til graven med blomster til Jesus. Det rant tårer
nedover kinnene deres. Jesu kropp lå i en hule i en hage med en stor
stein foran åpningen. Det var slike graver de brukte på denne tiden.
Men hvordan skulle kvinnene få rullet den store steinen bort?
Plutselig lyste hele hagen opp. Det lignet et lyn, men det var en engel.
Jorden skalv. Engelen rullet bort steinen og satt seg på den, og sa til
kvinnene: ”Vær ikke redde! Dere leter etter Jesus? Han er ikke her,
han har stått opp igjen!” da kikket de forskrekket inn i graven. Klærne
lå der, men Jesus var ikke der. De hadde jo sett han var død og hadde
blitt lagt inn i graven. Hva hadde skjedd? Hvor var Jesus? Engelen sa
til dem: Skynd dere av sted og fortell de andre vennene til Jesus at
han venter på dere hjemme” Kvinnene kunne ikke tro sine egne
øyne. De kunne ikke tro det de hørte. Men de løp av sted som
engelen hadde sagt. Plutselig stod det en mann foran dem. Det var
Jesus. Lys levende! ”Ikke vær redde” sa han ”Jeg har vunnet over
døden”
Påskedag er det største dagen i kirken, det er som bursdag og julaften
på en gang. Vi feirer at Jesus har vunnet over døden, det gir oss håp
og glede. I dag har vi hørt om damene som kom til graven med
blomster til Jesus. Dere kan også ta med dere blomster hit til
Lommedalen kirke i dag. I aktivitetsheftet er det noen blomster som
dere kan få hjelp til å klippe ut og som dere kan fargelegge. Så kan
dere gå en tur forbi kirka og pynte korset som står utenfor kirken med
blomstene deres, men husk at vi må ta vare på hverandre og hvis det

er noen ved kirka når dere kommer må dere vente til det er deres tur.
Vi gleder oss til å se alle de fine blomstene dere har laget!

