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Palmesøndag
Jesus rider på et æsel.
Hans venner følges med ham.
De er på vej ind i byen Jerusalem.

I Jerusalem lever mange efter en religion, der kaldes jødedom.
Jesus er også jøde.
Når jøderne fejrer påske, spiser de lam og brød.
Det er snart påske.

Nu begynder folk i byen at løbe rundt: ”Kongen er på vej, råber de”.
Folk har længe ventet på en konge.
En konge der kan redde dem, for byen er besat af romerne.

Jøderne vil være fri og selv bestemme over deres land.
De hiver palmeblade ned fra palmerne. De laver optog og vifter med palmegrene.

Nu rider Jesus ind i byen. Han ligner ikke en konge. Han har kun et æsel at ride på.
Folk tænker: ”Kan han redde os?”

Skærtorsdag
Nu er det tid til at fejre påske.
Jesus og hans venner er sammen.
De skal spise påske-middag, med lam, urter og brød.
Jesus tager et stort brød og sender rundt til alle.
De brækker et stykke af og spiser det.
Han sender også vin rundt.
De drikker alle sammen en tår.
Så siger han noget, der gør vennerne bange.
”Det er vores sidste måltid sammen.”
”Jeg skal nemlig snart dø!”
”Nej, du må ikke dø”. Hvorfor skal du dø?” råber en af vennerne?
”De romerske soldater vil tage mig til fange.”
”Der er én af jer, der vil fortælle dem, hvor jeg er. Det kommer snart til at ske.”
Alle er kede af det.
”Bare det ikke er mig, der gør Jesus ondt”, tænker de.

Getsemane have
Senere på aftenen er Jesus og vennerne i en have, der hedder Getsemane have.
”Jeg går en tur,” siger Jesus.
Vennerne er urolige og meget bange.
Jesus skal jo dø snart! Vil han komme tilbage?
”Hvad skal du?”
”Jeg vil gerne være lidt alene.”
Jesus går. Så finder han et sted at bede til Gud.
Han beder om hjælp og trøst.
Jesus går tilbage til haven og sætter sig hos sine venner.
Men der mangler én. Hans bedste ven Judas.
Nu bliver Jesus meget urolig. ”Hvor er Judas?”
Ingen når at svare. De hører skridt. Tunge støvler trasker på stien uden for haven.
”Han er herinde,” siger Judas. Så går Judas hen til Jesus og giver ham et kys.
Men de er ikke venner mere.
For kysset er et tegn til soldaterne. Så de kan se, hvem Jesus er.
De anholder Jesus og fører ham væk.

Langfredag
Det er fredag. Dagen er lang og trist.
Det er blevet bestemt, at Jesus skal dø.
Fordi han siger, at han er jødernes konge.
Han skal ud til et sted, der hedder Golgata.
Han går igennem byen. Soldaterne slår til ham og spytter på ham. Som en forbryder.

Folk i gaderne ser på.
De er kede af det.
Nogen græder.

Til sidst bliver Jesus hængt på et kors.

To røvere bliver korsfæstet ved siden af Jesus.
”Red dog dig, selv”, siger den ene røver.
Den anden røver siger: ”Lad ham være, han har ikke gjort noget forkert.”
Jesus sagde til røveren: ”Du kommer med mig i Paradis”

Så dør Jesus.

Påskedag
Nu er der gået tre dage efter Jesu død.
En kvinde, der hedder Maria, går ud til Jesus’ grav. Maria Magdalene.
Hun har kendt Jesus.
Hun holdt meget af ham.
Nu er hun meget ked af det og trist.
Hun vil lægge en blomst ved graven.

Hun nærmer sig graven. Jesus er begravet i en lille klippehule.
Hvad er det for en sprække, der er i hulen? Og hvorfor ligger der en stor sten foran?

Maria kigger ind i klippehulen.
Der sidder en mand. Han siger: ”Du skal ikke være bange”.
Men Maria bliver meget bange.
”Jesus er her ikke.”
”Han er stået op fra de døde. Han er her ikke.”
Maria bliver tavs. Hun har ingen ord.
”Gå tilbage og fortæl det til Jesus’ venner”, siger manden.
Så vender hun om og løber hjem. Først er hun bange, men så bliver hun så glad!
Hun løber hjem til sine venner og fortæller, hvad hun har set.

