højtidsværksted

langfredag
”Den varme stol” – Forslag til soldaternes oplevelse langfredag
(Matt 27,31b-51 + 54)
Lad en af lederne være en soldat, som oplevede Jesu død på korset. Selve beretningen
fra Bibelen kan være barsk at fortælle, men lad fokus være soldaternes erkendelse fra
Matt 27,54: ”Sandelig, han var Guds søn”.
Lederen kan klæde sig ud som en soldat med brynje, spyd, hjelm osv.
Som forberedelse kan juniorerne gruppevis finde spørgsmål til ”soldaten”. (Der kan evt.
være en leder i hver gruppe). Eller spørgsmålene kan være skrevet på forhånd og
nummeret, så juniorerne ved, hvornår de skal stille deres spørgsmål. Juniorerne kan
udvælge det/eller de spørgsmål, som de vil stille soldaten, eller spørgsmålene kan deles
tilfældigt ud.
Forslag til spørgsmål:
1. Hvornår skulle du være med til at korsfæste Jesus?
Svar: Det var ypperstepræsterne – præsterne i templet, som ville have Jesus korsfæstet.
De så ham som deres fjende. Ifølge dem påstod Jesus, at han var Guds søn. Når han
sagde dette, gjorde han grin med deres Gud. De ville straffe ham, fordi han spottede Gud
og besluttede, at han skulle dø.
Ypperstepræsterne kunne dog ikke slå Jesus ihjel, fordi de ikke bestemte i landet. Det gør
Pilatus, så de henvendte sig til ham, og ville have ham til at slå Jesus ihjel. Jeg er en
soldat under Pilatus.
2. Skulle Jesus virkelig dø, fordi nogle mente, at han spottede og gjorde grin
med Gud? Det virker da mærkeligt?
Svar: Tja, det kan jeg heller ikke forstå, og faktisk så kunne Pilatus heller ikke forstå,
hvorfor Jesus skulle dø. Osv.
Lad ”soldaten” fortælle, hvordan Pilatus lod befolkningen vælge mellem Barabbas og
Jesus, og hvordan de valgte Jesus.
3. Var du tvunget til at korsfæste Jesus? Kunne du ikke bare gå din vej?
”Soldaten”: Fortæl, hvordan du var bange for folket og Pilatus, hvis du ikke gjorde, som de
sagde. Du var bange for, at du selv skulle blive slået ihjel.
4. Hvordan reagerede Jesus under det hele?
”Soldaten”: Fortæl, hvordan Jesus ikke modsagde ypperstepræsterne og jøderne.
Hvordan han var tavs osv. Fortæl, hvordan han fik hjælp til at bære korset… osv.
5. Hvad vil du særlig huske fra denne dag?
”Soldaten”: Fortæl, hvordan du oplevede mørket, Jesu råb, jordskælvet, og hvordan du tror
på, at Jesus virkelig er Guds søn.
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