(PÅSKE) – med rollespil og billedværksted

Langfredag
Hån, spot og mørke. Hvordan kom Jesus mon igennem
verdens mørkeste og længste fredag?
Dagens aktivitet:

Ugens tekst:

Hvad mon soldaterne oplevede på Golgata (aktivitet
5)? Lav en billedserie (aktivitet 7 og 9) eller en korsudstilling af forskellige materialer (aktivitet 8 (se
”Find mere hjælp/kreative ideer og aktiviteter”)).
(Øvrige ideer se temaets ”Aktivitetsoversigt”)

Matt 27,31b-51 + 54

Ledertanker:
• Hvad betyder Jesu død på korset for dig, og hvilken konsekvens har det i din hverdag?
• Forestil dig, at du stod ved Jesu kors den dag, han
døde. Hvad ville du sige til ham?

teksten i fokus
Baggrund

Gennemgang af fokuspunkter

• Golgata lå uden for Jerusalems mure.

Jesus døde for vores skyld
Det er uhyggeligt at se krig i TV, børn, der sulter,
slåskamp i skolegården osv. Langfredag var også
uhyggelig. Fortæl, hvordan Jesus bliver fanget, pint,
plaget og skulle selv bære sit kors ud til Golgata.
Jesus blev dømt, fordi han påstod, at han var Guds
søn - hvilket var gudsbespottende. Det er en hård
dom, men Gud tillod, at alt dette skete. Fortæl,
hvordan han korsfæstes, hvordan folk hånede ham.
”Stig ned fra korset”, råbte de, hvilket Jesus sagtens
kunne have gjort. Men Jesus gjorde det ikke, da han
ville være lydig mod sin far. Han skulle dø for vores
skyld, fordi vi ikke altid er lydige. Vi kommer til at
handle forkert, glemme Gud, tro, at vi kan selv osv.
Jesus lod sig korsfæste, for at vi kan få tilgivelse for
alt det, vi gør forkert og få del i det evige liv. Ved
Jesu død lod Gud forhænget i templet flænges for at
vise, at der var adgang til ham igennem hans søn.

• Forhænget i templet flænges fra øverst til nederst.
Det var et tegn fra Gud, at nu var adgangen til
ham åbnet på grund af Jesu død.
• Jesu død er en barsk beretning, og betydningen
af den er svær at formidle både i juniorhøjde, for
voksne forstår det knap nok. Men forsøg, for det
er vigtigt!

Leksikon
• Statholder: Højtstående embedsmand, der udøvede myndighed over en provins på kongens eller
kejserens vegne.
• Malurt: Vin blandet med galde (malurt), der virker
som en bedøvende drik.
• Sjette time: Kl. 12 - altså midt på dagen.
• Niende time: Kl. 15.

Fokuspunkter
• Jesus døde for vores skyld.

Tal om, hvorfor Jesu død var nødvendig. Hvad mon
vi havde tænkt, hvis vi var med på Golgata den dag?

2. Hvordan kunne du, Jesus, holde al den smerte og
pine ud?

Jesu død var forudsagt
Det var en lang og hård dag for Jesus, selvom han
vidste, hvad han skulle igennem. Det hele var forudsagt af Gud. Alligevel var det hårdt at blive hånet (Sl
22,8. Es 50,6). Det var hårdt at se, at der blev kastet
lod om hans klæder (Sl 22,19) osv. – også selvom
det var forudsagt. Tænk, Gud havde bestemt det
hele på forhånd og lod sin plan udføre (Sl 22. Sl 169.
Es 53).

3. Hvor var Gud henne? Hvorfor gjorde han ikke
noget?

Tal om, hvorfor Jesu død var forudsagt. Hvad fortæller det om Gud og hans plan for den enkelte?

• Jesu død var forudsagt.
• Jesu død giver os mulighed for tilgivelse.

Samtalebrik
1. Hvorfor skulle Jesus dø?
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Inspiration til ledere
juniorer (4.- 6. kl.)

Jesu død giver os mulighed for tilgivelse
Teksten er kernen i den kristne tro – grundlaget
for forsoning mellem Gud og mennesker. Derfor er
korset blevet de kristnes kendetegn. Gør det klart,
at begrebet synd ikke bare er bestemte ting, vi gør.
Hovedproblemet er, at vi dybest set vender Gud
ryggen. Vi har synden i os, dvs. vi er syndere. Selvom
vi kan lade være med at stjæle, lyve, være onde mod
andre, har vi alligevel en ond lyst (arvesynden) inde
i os, og den er vi født med. Da er det godt at vide,
at Jesus tog straffen for alt, der er synd i vores liv.
Derfor kan vi løfte hovedet og glæde os over at høre
Jesus til og takke ham for korset.

troen på, at han er Guds søn og kan gøre undere,
hvis vi fx ikke oplever, at det, vi beder om, sker.
Men Gud viste, at det, der skete, ikke var helt almindeligt. Pludselig blev alt mørkt (Matt 27,45). Lad
juniorerne forestille sig, hvordan tilskuerne mon
oplevede det. Mørket, ved højlys dag, varede tre
timer fra den sjette time til den niende (ca. fra kl. 12
– 15.00). Forhænget i templet flænges fra øverste
til nederst, døde stod op af gravene osv. Jo, Jesu var
Gud søn.

Tal om, hvordan det ved Jesu død blev muligt at få
Guds tilgivelse for synden i vores liv. Tal konkret
om synden og de konsekvenser, den har. Tal om,
hvordan vi kan opleve tilgivelse – både fra Gud og
mennesker.

Jesus er vores konge
Anklagen mod Jesus var, at han sagde, at han var
jødernes konge. Jesus talte sandt – og han er også
konge i dag for alle mennesker, som vil tilhøre ham
og have ham i sit liv. Jesus rige er i Himlen og på
jorden. Jesus er konge, hvor mennesker vil adlyde
ham og tror på ham. Han er konge og ønsker, at
alle mennesker skal opdage det. Han er en god og
kærlig konge, der besidder al magt.

Ekstra Fokuspunkter
• Jesus er Guds søn.
• Jesus er vores konge.
Jesus er Guds søn
Var Jesus virkelig Guds søn? Han hang jo på korset
og så svag ud. Sommetider kan vi måske også miste

Tal om, hvad vi kan gøre, hvis vi tvivler på, at Jesus
er Guds søn. Hvad kan Bibelen så minde os om?

Tal om, hvad det vil sige i dag at have Jesus som sin
konge. Man kan jo ikke se ham!

andre elementer
Bibelord
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).

Dagens lederopgave til fællesskabet
Bank søm i et stort kors, så det stikker ud på forsiden. Pust balloner op og skriv eksempler på synder,

Find mere hjælp - søg

fx bagtalelse, onde tanker, tyveri, løgn, drab osv.
Hæng ballonerne på sømmet. Jesus har taget straffen for al synd i verden. Tak for det.

Kreativ bøn
Det er sorgens dag – og taknemmelighedens dag.
Lad juniorerne fortælle om en god og dårlig oplevelse. Tag dig tid til at lytte og tro på det, de siger.
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Husk, at du skal være logget ind for at søge.
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