Den store påske-quiz 2020!
- prøv den før ”din næste” – og vind i hvert fald over dine forældre!

Palmesøndag, den
første dag i påsken, hvor
Jesus i selskab med sine
disciple rider ind i
Jerusalem på et æsel.
Hvordan tager
folkemængden imod
ham?
Skærtorsdag
Den sidste aften Jesus er
i live er han i skjul
sammen med sine
disciple, da han er
eftersøgt. Som et bevis
på, at han ikke er en
almindelige konge, gør
han noget, der tager
fusen på disciplene.
Men hvad?
Skærtorsdag
Senere samme aften spiser
Jesus og disciplene
sammen for sidste gang.
Pludselig tager Jesus
brødet og siger: ”Dette er
mit legeme” og vinen og
siger: ”Dette er mit blod”.
Hvad betyder det?

Skærtorsdag nat.
Om natten er de alle
samlet i Getsemane have.
En af disciplene – Judashar dog forrådt Jesus og
soldater er nu på vej for at
pågribe ham. Judas har
aftalt et hemmeligt tegn
med soldaterne, så de ved
hvem af disciplene, der er
Jesus. Hvilket tegn?

1
De ignorerer ham og
lader som ingenting.

X
De sparker til ham
spytter på ham fordi han
siger han er Guds søn.

2
De hylder ham som
konge og vifter med
palmegrene for at byde
ham velkommen.

1. Han bøjer sig ned og
vasker sine disciples
fødder.

X Han tager opvasken og
brokker sig kun lidt.

2. Han spiller Kalaha og
taber med vilje.

1. At Jesus virkelig godt
kan lide vin og brød.

X At Jesus fortsat vil
være hos dem også
efter sin død, når de
spiser brødet og drikker
vinen.

2. At disciplene skulle gå
ud i alverden og sælge
vin og brød i Jesu navn.

1. Et kys

X Et kram

2. Et højt brøl

Skærtorsdag nat
Efter Jesus var blevet
fanget stod hans
trofaste discipel Peter
ude i forgården og
ventede. Tre gange er
der en der spørger ham:
”Hør, er du ikke en af
hans disciple?”
Hvordan reagerer
Peter?
Langfredag
Efter Jesus er blevet
taget til fange, tilbyder
Pontius Pilatus at frigive
en fange i anledningen
af påsken.
Folkemængden må selv
vælge hvem: Jesus eller?
Langfredag
Jesus bliver korsfæstet
på Golgata. Der hænger
to røvere sammen med
ham - en på hver side.
Hvad siger Jesus til den
ene?
Langfredag
Da Jesus er ved at dø på
korset siger han nogle
berømte ord. Sæt kryds
ved den sætning han
IKKE sagde:
Påskedag
Da Jesus er død lægges
han i en gravhule. Tre dage
senere er nogle kvinder på
vej hen for at smøre den
døde med salve som det
var skik og brug. Hvilket
syn møder dem den
morgen? (ifølge
evangelisten Markus)

Påskedag
Ifølge evangelisten
Matthæus møder
kvinderne derefter ved
graven en engel, der
sagde:

1. Peter er stolt og
svarer tre gange: ”Jo, og
lige meget hvad der
sker, så står jeg sammen
med ham!”

X Peter bliver vred og
svarer tre gange: ” Jo og
hvis I gør noget ved
ham, så slår jeg jer
ihjel!”

2. Peter bliver bange og
svarer tre gange: ”Jeg
kender ham ikke!”

1. Oprøreren Barabbas

Sigøjneren Samson

Tolderen Timoteus

1. ”Kan du ikke lige
hjælpe mig ned?”

X ” I dag skal du være
med mig i paradis”

2. ”Always look on the
bright side of life!”

1. ”Fader, tilgiv dem, for
de ved ikke hvad de
gør!”

X:”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt
mig?”

2. ”Gå ud i alverden og
gør alle folkeslag til
mine disciple”

1. Graven er tom og
stenen er rullet fra.

X Graven er flyttet og
stenen sprunget i luften.

2 Jesus ligger stadig
derinde.

1. ”I skal være ret bange.
Jeg ved, I leder efter Jesus,
der lige er blevet henrettet
på korset. Han har været

X ”I skal være virkelig
bange!
Jeg ved, I leder efter Jesus,
der lige er blevet henrettet
på korset. Han ligger
derinde endnu og det er
ikke noget kønt syn.”

2. ” I skal ikke være bange.
Jeg ved, I leder efter Jesus,
der lige er blevet henrettet
på korset. Han er ikke her.
Han er opstået fra de
døde, som han sagde han
ville.”

her, men nu er han lige
gået en tur.”

