
 

Bibellesning i påskeuken 
 

Sentermenigheten, påsken 2020 
  
 
Dette heftet er laget for at du skal kunne lese og følge hendelsene fra påskeuken 
kronologisk. Vi har hentet skriftsavsnitt fra de 4 evangeliene som omhandler dagene 
Skjærtorsdag til 1. Påskedag. Vi anbefaler å lese teksten som er for tilhørende dag. 
 
Det anbefales at du setter av tid til å tenke og meditere på det du leser, og at lesingen 
foregår med en innstilling av bønn. Ha forventning til at Den Hellige Ånd skal tale til deg når 
du leser, og at påskebudskapet skal bli levende for deg disse dagene. 
 
I tillegg sender vi korte gudstjenester på ca. 20 minutter på live.sentermenigheten.no 
torsdag (01.04), fredag (02.04), lørdag (03.04), og søndag (04.04) kl. 10:00. Da får du lovsang, 
en kort preken knyttet til hendelsene som skjedde denne dagen, og avslutning med 
velsignelsen. I tillegg sender vi gudstjeneste 2. påskedag (mandag 05.04) kl 11:00.  
 
Vi gleder oss til en velsignet påske!  
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 SKJÆRTORSDAG 
 

Første nattevakt (kl 18-21) 
 

Påskemåltidet (kl 18-20) 
 

1. Fotvaskingen 
Joh 13,4-17 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det 
om seg. 5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med 
linkledet som han hadde rundt livet. 6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: "Herre, 
vasker du mine føtter?" 7 Jesus svarte: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå 
det siden." 8 "Aldri i evighet skal du vaske føttene mine", sier Peter. "Hvis jeg ikke vasker 
deg, har du ingen del i meg", svarte Jesus. 9 Da sier Peter: "Herre, ikke bare føttene, men 

hendene og hodet også!" 10 Jesus sier til ham: "Den som er badet, 
er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene - men ikke 
alle." 11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa 
han: "Dere er ikke alle rene." 12 Da han hadde vasket føttene deres 
og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til 
dem: "Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13 Dere kaller meg 
mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14 Når 
jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder 
også dere å vaske hverandres føtter. 15 Jeg har gitt dere et forbilde: 
Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. 16 Sannelig, 
sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og 
utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. 17 Nå vet 
dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det. 

 
2. Påskemåltidet 

Luk 22,13-16 De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand 
påskemåltidet. 14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 
Og han sa til dem: "Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før 
jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt 
fullendt i Guds rike." 
 

3. Judas’ forræderi 
Joh 13,18-30 Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i 
Skriften må bli oppfylt: Den som spiser mitt brød, løftet hælen mot meg. 19 Nå sier jeg dette 
til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er. 20 Sannelig, sannelig, jeg 
sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, 
tar imot ham som har sendt meg." 21 Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste 
og sa rett ut: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg." 22 Disiplene så 
på hverandre; de skjønte ikke hvem han mente. 23 En av dem, den disippelen som Jesus 
hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet. 24 Simon Peter nikket til ham for at han skulle 
spørre hvem han mente. 25 Han lente seg da mot Jesus og sa: "Herre, hvem er det?" 26 
Jesus svarte: "Det er han som jeg gir det stykket jeg dypper nå." Så dyppet han et stykke 
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brød i fatet og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. 27 Da Judas hadde fått stykket, fór 
Satan i ham. Jesus sier til ham: "Gjør det snart, det du skal gjøre." 28 Ingen ved bordet 
skjønte hva han mente med dette. 29 Siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus 
ville han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. 
30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.  

4. Nattverden innstilles 

Matt 26,26-28 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og 
sa: "Ta imot og spis! Dette er min kropp." 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: 
"Drikk alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så 
syndene blir tilgitt. 

5. Lovsangen og forutsigelsen av Peters fornektelse 

Mark 14,26-31 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27 Jesus sa til dem: 
"Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå 
gjeteren, og sauene skal bli spredt. 28 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for 
dere til Galilea." 29 Da sa Peter: "Om så alle vender seg bort fra deg - jeg gjør det ikke!" 30 
Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte 
meg tre ganger." 31 Men Peter forsikret: "Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte 
deg!" Det samme sa de alle. 
 

Andre nattevakt (kl 21-00) 
 
 

1. Over Kedron 
Joh18,1 Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine. De gikk over 
Kedron-bekken og inn i en hage som lå der. 
 

2. Getsemane 
Matt26,36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa 
til dem: "Sett dere her mens jeg går dit bort og ber." 
 

3. Disippelflokkene 

Mark 14,32-34 Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: "Sett dere 
her mens jeg ber!" 33 Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst 
og gru, 34 og han sa til dem: "Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!" 

4. Jesu sjelekamp 

Matt 26,39-44 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: 
"Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du 
vil." 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: "Så klarte dere 
ikke å våke med meg en eneste time? 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! 
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Ånden er villig, men kroppen er svak." 42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: "Min 
Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje." 43 
Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå 
forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 

5. Judas forråder Jesus 

Joh 18,2-3 Judas, han som forrådte ham, kjente også til stedet, for Jesus og disiplene hadde 
ofte kommet sammen der. 3 Judas hentet nå vaktstyrken og noen av overprestenes og 
fariseernes vaktmenn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen. 

Mark 14,42-45 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.» 43 I det samme, mens han 
ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og 
stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44 Forræderen hadde avtalt 
et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 
45 Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 

Luk 22,48 Men Jesus sa til ham: «Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?» 

Joh 18,4-8 Jesus visste om alt som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: 
«Hvem leter dere etter?» 5 «Jesus fra Nasaret», svarte de. «Det er jeg», sier Jesus. Judas, 
han som forrådte ham, var også der sammen med dem. 6 Da Jesus sa: «Det er jeg», rygget 
de tilbake og falt til jorden. 7 Igjen spurte han: «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nasaret», 
sa de. 8 «Jeg har sagt dere at det er jeg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre 
gå!» 

6. Peter hugger øret av en vaktmann 

Luk 22,49-51 De som var med Jesus, skjønte hva som ville skje, og spurte: «Herre, skal vi 
gripe til sverd?» 50 Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham det 
høyre øret. 51 Men Jesus sa: «La det være med det!» Og han rørte ved tjenerens øre og 
helbredet ham. 

Joh 18,10-11 Simon Peter hadde et sverd. Han trakk det, hogg etter øversteprestens tjener 
og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren het Malkos. 11 Men Jesus sa til Peter: «Stikk 
sverdet i sliren! Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?» 

Matt 26,52-54 Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til 
sverd, skal falle for sverd. 53 Tror du ikke jeg kan be min Far, og han ville straks sende meg 
mer enn tolv legioner engler? 54 Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at 
dette må skje?» 
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7. Disiplene flykter 

Matt26,56 Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles." Da forlot alle 
disiplene ham og flyktet. 

8. Jesus blir arrestert 

Luk 22,52-54 Så sa Jesus til overprestene og offiserene 
ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for 
å gripe ham: "Dere har rykket ut med sverd og stokker, 
som om jeg var en røver. 53 Dag etter dag var jeg 
sammen med dere på tempelplassen uten at dere la 
hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket 
som har makten." 54 De grep ham og førte ham til 
øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. 

 

Samling på gårdsplassen ved øversteprestens bolig (Kl 23.00) 

1. Ved øversteprestens hus 

Joh 18,12-16 Vaktstyrken, kommandanten og jødenes vaktmenn grep nå Jesus, bandt ham 13 og 
førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øversteprest det året. 14 Det var Kaifas 
som hadde gitt jødene det rådet at det var best om ett menneske døde for folket. 15 Simon Peter og 
en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne andre disippelen kjente øverstepresten. Han kom inn på 
gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus, 16 mens Peter ble stående utenfor ved 
porten. Disippelen som kjente øverstepresten, gikk ut og snakket med tjenestejenta som voktet 
porten, så Peter fikk komme inn. 

Matt 26,58 Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverstepresten. 
Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende. 

Luk 22,55 Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som 
satt omkring det. 

Joh 18,18 Det var kaldt, og tjenerne og vaktene hadde tent et bål og sto og varmet seg ved 
glørne. Peter sto også og varmet seg sammen med dem. 

2. Peters fornektelse 

Luk 22,56-57 En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa: 
«Denne mannen var også sammen med ham.» 57 Men Peter nektet og sa: «Kvinne, jeg 
kjenner ham ikke!» 

Mark 14,66-68 Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos 
øverstepresten kom forbi, 67 og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun 
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nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68 Men han nektet og sa: 
«Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, og hanen gol. 

Matt 26,71-72 Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem 
som sto der: «Han der var med Jesus fra Nasaret.» 72 Peter nektet på ny og sverget på det: 
«Jeg kjenner ikke den mannen!» 

Mark 14,70-71 Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo 
også galileer.» 71 Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen 
dere snakker om.»  

Matt 26,73 Litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: «Visst er du en av dem, du 
også! Dialekten røper deg.» 

Joh 18,26-27 En av øversteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hugget 
øret av, sier: «Så ikke jeg deg i hagen sammen med ham?» 27 Men Peter nektet igjen. Og 
straks gol hanen. 

3. Jesus snur seg og ser på Jesus 

Luk 22,60-62 Men Peter svarte: «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» I det 
samme, før han hadde talt ut, gol hanen. 61 Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket 
Peter det Herren hadde sagt til ham: «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre 
ganger.» 62 Og han gikk ut og gråt bittert. 
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LANGFREDAG 
 

Natt til fredag 
 

Samling omkring forhørene av Jesus (Kl 06.00-08.00) 
 

1. Første forhør: hos øverstepresten Annas 
Joh 18,12-13 Vaktstyrken, kommandanten og jødenes vaktmenn grep nå Jesus, bandt ham 
13 og førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øversteprest det året. 
Joh 18,19-24 Øverstepresten spurte nå Jesus ut om disiplene hans og om læren hans. 20 
Jesus svarte: "Jeg har talt åpent for hele verden. Jeg har alltid undervist i synagoger og i 
tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt i det skjulte. 21 Men hvorfor spør 
du meg? Spør heller dem som har hørt meg, om hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har 
sagt." 22 En av vaktene som sto der, ga ham da et slag i ansiktet og sa: "Er det slik du svarer 
øverstepresten?" 23 Jesus sa til ham: "Hvis jeg sa noe galt, så før bevis for det! Men hvis det 
var sant, hvorfor slår du meg da?" 24 Så sendte Annas ham bundet til øverstepresten Kaifas. 
 

2. Annet forhør: Det høye råd 
Mark14,53-65 De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de 
skriftlærde kom sammen. 
55 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til 
døden, men de fant ikke noe. 56 Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres 
stemte ikke overens. 57 Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 
58 «Vi har hørt ham si: `Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre 
dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.`» 59 Men heller ikke her var det 
samsvar mellom vitneforklaringene. 60 Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte 
Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61 Men han tidde og svarte ikke et 
ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62 Jesus svarte: 
«Jeg er. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med 
himmelens skyer.» 63 Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med 
vitner? 64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. 
65 Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med 
knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag. 
 

Fredag morgen 
 

3. Tredje forhør: Det høye råds dom 
Matt27,1 Da det ble morgen, fattet alle overprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus 
henrettet. 
 
Mark15,1 Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele 
Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. 
 
Luk 22,66-71 Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen; både overprester og skriftlærde 
var der. Jesus ble ført fram for Rådet, 67 og de sa: «Er du Messias, så si oss det.» Men han 
svarte: «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg, 68 og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. 
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69 Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» 70 Da 
spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.» 71 Da sa 
de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» 
 

4. Fjerde forhør: Hos Pilatus i Antoniaborgen 

Luk 23,1-5 Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. 2 Der begynte de å 
anklage ham. De sa: «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier: Han vil 
hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.» 3 
Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 4 Da sa Pilatus til 
overprestene og folkemengden: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» 5 Men de sto 
på sitt og sa: «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er 
kommet helt hit.» 

Joh 18,28-38 Så førte de Jesus fra Kaifas til 
landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv 
gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da 
kunne de ikke spise påskemåltidet. 29 Pilatus gikk da ut 
til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot 
dette mennesket?» 30 De svarte: «Var han ikke en 
forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg.» 31 «Ta 
ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa Pilatus. 
Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av 

noen.» 32 Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags 
død han skulle lide. 33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du 
jødenes konge?» 34 Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om 
meg?» 35 «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til 
meg. Hva er det du har gjort?» 36 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. 
Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli 
overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» 37 «Du er altså konge?» sa Pilatus. 
«Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er 
jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er 
sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen 
skyld hos denne mannen. 

5. Femte forhør. Hos Herodes 

Luk 23,6-12 Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, 7 og da han fikk vite at 
han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også 
Herodes var i Jerusalem i de dagene. 8 Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han 
hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et 
tegn. 9 Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. 10 Overprestene og de 
skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. 11 Herodes viste ham forakt 
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og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte 
ham tilbake til Pilatus. 12 Den dagen ble Herodes og Pilatus venner; tidligere hadde de ligget 
i fiendskap med hverandre. 

6. Pilatus gir Barabbas fri 

Luk 23,13-25 Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket 14 og sa til 
dem: "Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg 
forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager 
ham for. 15 Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han 
ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. 16 Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham." 
17 Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. 18 Da ropte de alle som en: "Bort med 
ham! Gi oss Barabbas fri!" 19 - Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i 
byen og for mord. 20 Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. 21 Men de 
ropte tilbake: "Korsfest! Korsfest ham!" 22 For tredje gang sa han til dem: "Hva ondt har han 
da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la 
ham bli pisket og så løslate ham." 23 Men de presset på og forlangte med høye skrik at han 
skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. 24 Da felte Pilatus dommen; det skulle bli 
som de krevde. 25 Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. 
Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje.  

Joh 18,39-40 Men dere har den skikken at jeg gir dere en fange fri til påske. Vil dere at jeg 
skal frigi jødenes konge?» 40 Da ropte de igjen: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas 
var en røver.  

 

 

 

7. Jesus hudstrykes og hånes 

Mark 15,15-19 Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot 
Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. 16 Soldatene førte nå Jesus inn i 
borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i 
en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å 
hilse ham: "Vær hilset, du jødenes konge!" 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på 
ham og la seg på kne og hyllet ham.  

8. Pilatus søker atter å frigi Jesus 

Joh 19,4-16 Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: "Jeg fører ham nå ut til dere for at 
dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham." 5 Så kom Jesus ut, og han bar 
tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem: "Se det mennesket!" 6 Men da 
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overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de: "Korsfest! Korsfest!" Pilatus sa: 
"Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham." 7 Jødene svarte: "Vi har en lov, og etter 
loven er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn." 8 Da Pilatus hørte 
dette, ble han enda reddere. 9 Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: "Hvor er du fra?" 
Men Jesus ga ham ikke noe svar. 10 "Svarer du meg ikke?" sa Pilatus. "Vet du ikke at jeg har 
makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg?" 11 Jesus svarte: "Du hadde ingen makt over 
meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, 
større skyld." 12 Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men jødene ropte: "Gir du ham fri, er du 
ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren." 13 Da 
Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et 

sted som heter Helleplassen, på 
hebraisk Gabbata. 14 Det var 
helgaften før påske, omkring den 
sjette time. Pilatus sier da til 
jødene: "Se, her er kongen deres!" 
15 Men de ropte: "Bort med ham, 
bort med ham! Korsfest ham!" 
"Skal jeg korsfeste kongen deres?" 
spurte Pilatus. "Vi har ingen annen 
konge enn keiseren", sa 
overprestene. 16 Da overga han 
Jesus til dem for at han skulle 
korsfestes. Så tok de Jesus med 
seg.  

9. Judas’ anger og selvmord 

Matt 27,3-10 Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret 
han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste 4 og sa: «Jeg 
syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. 
«Det blir din sak.» 5 Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Og han gikk bort 
og hengte seg. 6 Overprestene tok sølvpengene, men sa: «Det er ikke tillatt å la dem gå i 
tempelets kasse, for det er blodpenger.» 7 De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for 
pengene og bruke den til gravplass for fremmede. 8 Derfor blir den åkeren kalt Blodåkeren 
den dag i dag. 9 Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: De tok tretti 
sølvstykker, den pris han ble verdsatt til, han som Israels barn lot verdsette; 10 og de ga dem 
for pottemakerens åker, slik som Herren påla meg.  

10. Via Dolorosa  

Luk 23,26-33 Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, 
Simon fra Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. 27 En stor 
folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. 28 Men 
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Jesus snudde seg mot dem og sa: «Jerusalems døtre! 
Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna 
deres. 29 For det kommer dager da folk skal si: `Lykkelige 
er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst 
som ikke ga die!` 30 Da skal de si til fjellene: `Fall over 
oss!` og til haugene: `Skjul oss!` 31 For gjør de slik med 
det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?» 
32 Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli 
henrettet sammen med ham. 33 Og da de kom til det 
stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham 
og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den 
andre på venstre.  

Joh 19,16-17 Da overga han Jesus til dem for at han 
skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. 17 Han bar 
selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. 

Fredag (Kl 09-15) 

11. Jesus korsfestes 

Mark 15,24-28 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om 
hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften 
med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, 
en på høyre og en på venstre side av ham. 28 Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble 
regnet blant lovbrytere.  

Joh 19,18-24 Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus 
mellom dem. 19 Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra 

Nasaret, jødenes konge.» 20 Siden stedet der Jesus ble 
korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin 
og gresk, leste mange av jødene denne innskriften. 21 
Jødenes overprester sa da til Pilatus: «Skriv ikke: `Jødenes 
konge`, men skriv: `Dette er han som sa: Jeg er jødenes 
konge`.» 22 Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.» 23 
Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og 
fordelte dem på fire, én del til hver soldat. De tok også 
kjortelen. Men den var uten sømmer, vevd i ett stykke 
ovenfra og helt ned. 24 Da sa de til hverandre: «La oss ikke 
rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha 
den.» Slik skulle dette ordet i Skriften bli oppfylt: De delte 
mine klær mellom seg og kastet lodd om kappen. Dette 
gjorde soldatene. 
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1. Jesu ord på korset 

Matt 27,39-49 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: 40 "Du som river ned 
tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig 
ned av korset!" 41 På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de 
skriftlærde og de eldste. De sa: 42 "Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. 
Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43 Han har satt 
sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: `Jeg er Guds 
Sønn.`" 44 Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. 

45 Fra den sjette time falt det et 
mørke over hele landet helt til 
den niende time. 46 Og ved den 
niende time ropte Jesus med høy 
røst: "Elí, Elí, lemá sabaktáni?" 
Det betyr: "Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?" 47 
Noen av dem som sto der, hørte 
det og sa: "Han roper på Elia." 48 
Og en av dem løp straks fram, 
tok en svamp og fylte den med 
vineddik, satte den på en stang 
og ville gi ham å drikke. 49 Men 
de andre sa: "Vent, la oss se om 
Elia kommer for å redde ham."  

Luk 23,34-46 Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Så kastet de lodd om 
klærne hans og delte dem mellom seg. 35 Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. 
"Andre har han frelst", sa de, "la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den 
utvalgte!" 36 Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham 37 og sa: "Er 
du jødenes konge, så frels deg selv!" 38 For det var satt en innskrift over ham: "Dette er 
jødenes konge." 39 En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: "Er ikke du 
Messias? Frels da deg selv og oss!" 40 Men den andre irettesatte ham og sa: "Frykter du ikke 
Gud, enda du har samme dom over deg? 41 For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen 
for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt." 42 Så sa han: "Jesus, husk på meg når 
du kommer i ditt rike!" 43 Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i 
paradis." 44 Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet 
helt til den niende time, 45 for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter 
midten, 46 og Jesus ropte med høy røst: "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!" Da han 
hadde sagt det, utåndet han.  

Joh 19,25-30 Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og 
Maria Magdalena. 26 Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa 
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han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» 27 Deretter sa han til disippelen: «Dette er din 
mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. 28 Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og 
for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» 29 Det sto et kar der med vineddik. De 
fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. 30 
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.  

Jesu 7 ord på korset 

1. "Elí, Elí, lemá sabaktáni?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" 
2. "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."  
3. "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis." 
4. "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!"  
5. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: 

«Kvinne, dette er din sønn.» 27 Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» 
6. «Jeg tørster.»  
7. «Det er fullbrakt!»  
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Til stille ettertanke på kvelden 

1. Jesu død  

Matt 27,50-56 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. 51 Da revnet forhenget i 
tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet 
seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53 Etter Jesu 
oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for 
mange. 54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og 
det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 55 Det 
var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og 
tjent ham. 56 Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor 
til Sebedeus-sønnene.  

Joh 19,31-37 Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over 
sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina 
måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. 32 Soldatene kom da og knuste beina først 
på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. 33 Da de kom til 
Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. 34 Men en av soldatene stakk 
ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Han som så det, har vitnet 
om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. 36 
Dette skjedde for at dette ordet i Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et bein skal brytes på ham. 
37 Og et annet skriftord sier: De skal se på ham som de har gjennomboret.  

2. Jesu begravelse 

Matt 27,57-61 Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var 
også blitt en disippel av Jesus. 58 Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da 
ordre om at den skulle bli utlevert. 59 Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede 60 

og la den i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i 
bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. 
61 Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt 
rett overfor graven. 

Joh 19,38-42 Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta 
ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet 
fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og 
tok kroppen ned. 39 Også Nikodemus var der, han som kom til 
Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av 
myrra og aloe, omkring hundre pund. 40 De tok da Jesu kropp og 
svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er 
ved jødenes gravferder. 41 Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var 

det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. 42 Fordi det var helgaften 
for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den. 
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LØRDAG 
 

1. Jesu grav bevoktes 

Matt 27,62-66 Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne 
sammen til Pilatus 63 og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da 
han ennå levde: `Etter tre dager blir jeg reist opp.` 64 Gi derfor ordre om at graven blir godt 
sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at 
han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» 65 Pilatus 
svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» 66 
Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med 
vaktmannskap.  
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SØNDAG: PÅSKEMORGEN 
 

Søndag morgen (Kl 06.00) 

1. Kvinnene finner graven tom. 

Matt 28,1-8 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria 
Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for 

en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk 
fram og rullet steinen til side og satte seg på 
den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var 
hvit som snø. 4 Vaktene skalv av redsel da de så 
ham, og de ble liggende som døde. 5 Men 
engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt 
ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den 
korsfestede. 6 Han er ikke her, han er stått opp, 
slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 
Skynd dere av sted og si til disiplene hans: `Han 
er stått opp fra de døde, og han går i forveien for 
dere til Galilea; der skal dere få se ham.` – Nå 
har jeg sagt dere det.» 8 Da skyndte de seg bort 
fra graven, redde, men jublende glade, og de løp 
for å fortelle det til disiplene. 

Luk 24,1-11 Ved daggry den første dagen i uken 
kom kvinnene til graven og hadde med seg de 
velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2 
Da så de at steinen var rullet fra graven. 3 Og de 
gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4 De 

visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5 
Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: 
«Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6 Han er ikke her, han er stått opp. 
Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: 7 `Menneskesønnen skal overgis i 
syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.`» 8 Da 
husket de hans ord. 9 Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til 
alle de andre. 10 Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen 
med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. 11 Men de mente det hele var løst 
snakk, og trodde dem ikke.  

Joh 20,1-2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer 
Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. 2 Hun løper av 



17 
 

sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun 
sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 

Mark 16,1-8 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og 
Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i 
uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: "Hvem skal vi få til å rulle 
bort steinen fra inngangen til graven?" 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet 
fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, 
kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: "Vær ikke forferdet! 
Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der 
er stedet hvor de la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: `Han går i forveien for 
dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.`" 8 Da gikk de ut og flyktet bort 
fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. 

2. Peter og Johannes ved graven 

Joh 20,3-10 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, 
men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 5 Han bøyde seg fram og så 
linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. 
Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke 
sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre 
disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 9 Fram til da 
hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. 10 Disiplene gikk 
så hjem. 

Luk 24,12 Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke 
annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. 
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3. Jesus åpenbarer seg for Maria Magdalena 

Mark 16,9-10 Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg 
først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10 Hun gikk av sted 
og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt.  

Joh 20,11-18 Men Maria sto like utenfor graven og gråt. 
Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. 12 Da 
fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp 
hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. 13 
«Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De 
har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt 
ham.» 14 I det samme snudde hun seg og så Jesus stå 
der, men hun skjønte ikke at det var han. 15 «Hvorfor 
gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» 
Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, 
hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt 
ham, så skal jeg ta ham med meg.» 16 «Maria», sa 
Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: 
«Rabbuni» – det betyr mester. 17 Jesus sier til henne: 
«Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. 
Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til 

ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» 18 Da gikk Maria Magdalena av 
sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.  

4. Rapporten fra vaktene 

Matt 28,11-15 Mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og 
fortalte overprestene alt som hadde hendt. 12 Overprestene og de eldste kom da sammen 
og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum penger 13 og sa: «Si at 
disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. 14 Skulle landshøvdingen få høre 
det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.» 15 De tok imot pengene og gjorde 
som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til denne 
dag. 

5. Jesus åpenbarte seg for Peter 

Luk 24,34 og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 

1 Kor 15,4-6 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 5 og at han 
viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre 
søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 
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Søndag ettermiddag (Kl 1700) 

6. Jesus åpenbarer seg for disiplene på vei til Emmaus 

Luk 24,13-32 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti 
stadier fra Jerusalem, 14 og de snakket om alt det som var skjedd. 15 Mens de nå snakket 
sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men øynene deres ble 
hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17 Han sa da til dem: «Hva er det dere går og 
snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18 og den ene, han som het Kleopas, 
svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i 
disse dager.» 19 «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en 
profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20 Men våre overprester og 
rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21 Og vi som hadde 
håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden 
dette hendte. 22 Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til 
graven tidlig i dag morges, 23 men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at 
de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Noen av våre gikk da til graven, og de 
fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 25 Da sa han til dem: «Så 
uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias 
lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27 Og han begynte å utlegge for dem det som står 
om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. 28 De nærmet seg nå den 
landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29 Men de ba ham inntrengende: 
«Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30 Og 
mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31 
Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32 De sa til 
hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 

Søndag kveld (Kl 20.00) 

1. Jesus åpenbarer seg for disiplene 

Joh 20,19-23 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene 
hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og 
sa: «Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin 
side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! 
Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den 
hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere 
fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»  

Luk 24,33-49 Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 
elleve og vennene deres samlet, 34 og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg 
for Simon.» 35 Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde 
kjent ham igjen da han brøt brødet. 36 Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant 
dem og sa: «Fred være med dere!» 37 De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 
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38 Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet 
deres? 39 Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt 
og bein, som dere ser at jeg har.» 40 Dermed viste han dem hendene og føttene sine. 41 Da 
de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å 
spise her?» 42 De ga ham et stykke stekt fisk, 43 og han tok det og spiste mens de så på. 44 
Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt 
måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45 Da 
åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46 og han sa til dem: «Slik står det 
skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans navn skal 
omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i 
Jerusalem. 48 Dere er vitner om dette. 49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har 
lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 
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