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PALMESØNDAG 25. mars 2018

På de neste sidene  
kan du lese om påskens program

Les om påskehøytiden slik Lukas beskriver den:

4 – Bruk fire minutter til å lese avsnittet to ganger. 
Les sakte!

4 – Bruk fire minutter på refleksjon.  
Hvilket ord eller setning stopper du ved?  
Hvorfor stoppet du akkurat der?

2 – Bruk to minutter til å snakke med Gud om  
teksten. Hva vil Gud si deg?

Palmesøndag:  Lukas 19:28-48
Mandag:  Lukas 20:1-9
Tirsdag:  Lukas 20:20-44
Onsdag:  Lukas 21
Skjærtorsdag:  Lukas 22
Langfredag:  Lukas 23:1-49
Påskeaften:  Lukas 23:50-55
1. Påskedag:  Lukas 24:1-12
2. Påskedag: Lukas 24:13-53
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Skjærtorsdag
Den første Skjærtorsdagen, hadde Jesus kveldsmåltid sammen med 
disiplene sine. De spiste påskemåltidet slik alle jødene gjorde det. 
Underveis i måltidet innstiftet Jesus nattverden for første gang. Der, 
midt i måltidet, tok han et av brødene, takket og brøt det. Etterpå tok 
han vinen de hadde drukket, takket og gav dem. Brødet og vinen var 
det konkrete symbolet på hva som skulle skje med Jesus dagen etter. 
Kroppen hans skulle bli brutt som brødet og  blodet hans utøst som 
vinen.

Når vi feirer nattverd, gjør vi det til minne om hva Jesus gjorde for oss 
på Golgata. Vi tar i mot hans offer ved å spise brødet og drikke vinen. 
Nattverd betyr kveldsmåltid. Skjærtorsdag er en flott anledning til å 
samles til et kveldsmåltid med hele menigheten. 

Langfredag
På ingen måte får vi se bedre det Josef sier: ”Dere tenkte å gjøre ondt 
mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et 
stort folk, slik vi ser i dag.” På ingen andre måter får vi denne dagen se 
hvordan Guds suverenitet til å gjøre det gode griper inn i historien. Der 
vi som mennesker har gått vår egen selviske veier, så griper Gud inn å 
skaper godhet. Som Paulus skriver det: ”Han som ikke sparte sin egen 
Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss 
alt sammen med ham?”

Den værste dagen av de alle skriver Gud den om til å være God! Da 
menneskeheten gjorde tidenes største synd, så skrev Gud den om til å 
være god. Da er det heller ikke den minste ting Gud ikke kan gjøre om 

til noe godt. Dette er en dag som gir oss en dyp fornemmelse av 
håp! For vi vet at denne dagen måtte til for at vi skulle få 

første påskedag.

Palmesøndag kl. 11:
Gudstjeneste med 
flott sang og musikk. 

Skjærtorsdag kl. 19::
Tekstlesing, kveldsmåltid og
nattverd 

Langfredagsamling kl. 17:
Med tekstlesing og refleksjon.

1. Påskedag kl. 11:
Høytidsgudstjeneste.


