Studieplan for gjennomgang av påskens tekster
Palmesøndag
1. Palmesøndagen innleder påskefeiringen. For mange har denne uken mange tradisjoner. Det
være seg påskepynt, valg av farger, hva vi spiser, hvor vi er og hvem vi er sammen med.
Samtal om hva som er vanlig dette året og hva som er svært uvanlig. Hvordan kan vi denne
uken komme nær påskens sentrale budskap?
2. Folkemengden hyllet Jesus. Hvordan uttrykker dere takk og tilbedelse til Jesus?
3. Samtal om hvordan påskefortellingen bryter ned skiller mellom Gud og mennesker og
mellom mennesker.
4. Denne påsken vil være svært annerledes for mange mennesker. Lag en dagbok for denne
tiden og skriv ned noen tanker for hver dag om hvordan livet er og hvordan påskens ulike
dager taler til dere.

Skjærtorsdag
1. Fortellingene og ritualene omkring påskemåltidet er en del av barnelærdommen for jødiske
barn. Hvordan vil dere forklare skjærtorsdagens fortellinger til barneskolebarn?
2. Det er ulike vektlegginger og ulik forståelse av nattverdsmåltidet. To av de store endringene
de siste tiårene er at mange kirkesamfunn feirer nattverd oftere enn tidligere og at langt
flere inkluderer barna i nattverdfeiringen. Hvordan forstås nattverden i din kirke, og hva
kjennetegner praksisen med nattverd i din menighet?
3. Judas har en plass i fortellingen denne dagen. Reflekter rundt hva som kan ligge bak Judas’
forræderi. Prøv å skriv et påskebrev til Judas som han skulle fått i hånden dagen før
skjærtorsdag. Hva ville du skrevet?

Langfredag
1. Fra gammelt av var dette dagen for de verste jobbene. Her skulle utedoer tømmes og
møkkete ting vaskes. Hvilke tradisjoner har du for denne dagen?
2. Teksten dette året er hentet fra lidelsesfortellingene i Markusevangeliet. Hva gjør mest
inntrykk på deg i denne fortellingen.
3. Tenk deg at en nabo med en annen religion spør deg om hva dette med Jesus egentlig betyr i
kristendommen. Hva vil du svare? Og hvis spørsmålet er hva det betyr for deg at Jesus døde –
hva vil du svare?
4. Korset møter oss som symbol på to måter: På krusifikset ser vi Jesus festet til korset. Så
møter vi ofte korset som det tomt. Da er det et seierssymbol. Hvilket av disse korssymbolene
taler sterkest til deg?
5. Langfredag har en rekke veldig kjente sanger og salmer. Er det noen av disse som betyr
ekstra mye for deg?

Påskedag
1.
2.
3.
4.

Prøv å fortelle oppstandelsesfortellingen til en som aldri har hørt om Jesu oppstandelse før.
Har du spesielle tradisjoner for feiringen av påskedag?
Hva betyr Jesu oppstandelse for deg?
Tenk deg at du er en journalist som skal intervjue kvinnene som besøkte Jesu grav tidlig på
morgenen. Hvilke spørsmål ville du stille, og hvilke svar vil du selv gi på disse spørsmålene?
5. Har du en favorittsang eller -salme om denne dagen?

2.påskedag.
1. Emmaus-vandrerne fikk undervisning som brant i hjertet. Reflekter over hvilke taler og
undervisning dere har hørt om Jesus som har gjort sterkt inntrykk på dere, og som har vært
viktige for deres tro og liv.
2. Hva sier dagens tekster om betydningen av Jesu oppstandelse?
3. Disiplene gjenkjente Jesus da han brøt brødet. Hva betyr nattverden for deres forhold til
Jesus?
4. Tenk deg at du er en av disse Emmausvandrerne. Du kommer til de andre disiplene i
Jerusalem og skal fortelle dem hva som har skjedd. Hvordan vil denne fortellingen være med
dine egne ord?

