
 

  

 

PÅSKEKALENDER 
Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, 

Påskeaften, 1. Påskedag og 2. Påskedag 

 

Hva fikk Peter og de andre disiplene 

oppleve, lære og se sammen med Jesus? 

Hva betyr påskens budskap for deg? 

Påskekalenderen inneholder: 

o Et kort for hver dag med andakt, minneord, 

bibeltekst og spørsmål. 

o Et fargeleggingsbilde for hver dag. 

o Et A3-ark til å lime bildene på. 

 

Slik kan du bruke kalenderen: 

o Finn frem fargeleggingsbildet som passer for 

dagen. Klipp det ut og fargelegg. 

o Slå opp bibelteksten og les kortet for den 

rette dagen. Gjerne sammen med en voksen,                     

slik at dere kan samtale om det dere leser. 

o Lær deg bibelordet (i gullfarge) utenat. 

o Lim bildet som du har fargelagt, på det store 

arket, slik at det blir et kors. 

 

 

Ser du hva fuglen synger? 

Ordne bokstavene i gåsungene i riktig rekkefølge på de strekede linjene. 

 

  

 

 

 

 

DET ER 

FULLBRAKT 

Slik kan du lime bildene på det store arket 

for hver dag når du har fargelagt dem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bildene er tegnet av Marit Bergene Holm 

Teksten er hentet fra Blåveisen 

Redigert av Sara Heian 

 

Hilsen fra oss i 

Nøkkelen barneblad 

 

 

Materialet kan hentes fra 

nll.no/media/barnebladet 

  



  

 

PALMESØNDAG 

BIBELTEKST: 

 Matt 16:21-23 

 Matt 21:1-11 

   eter lærer så mye av Jesus. På de tre årene som er gått siden 

han slo seg sammen med Mesteren, har han stadig fått høre noe 

nytt – om Gud, om evigheten, om livet her på jorda. 

 Plutselig en dag sier Jesus noe underlig: «Nå skal vi snart dra 

til Jerusalem, Peter. Der skal jeg lide mye og dø, men etter tre 

dager skal jeg oppstå.» 

 Da blir Peter helt fra seg av sorg: Jesus lide? Jesus dø? Noe så 

forferdelig! Han – som aldri har gjort noe galt! Peter trekker Jesus 

til side og irettesetter ham. Han skjønner ikke at Jesus kom til 

verden for å dø – dø for oss. 

«Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være han 

som kommer i Herrens navn!» 

Er du også med å kaste greiner foran Jesus? Folket ville ha Jesus 

som sin jordiske konge. Men Guds tanke var noe helt annet. «Jeg 

kommer for å gjøre din vilje, Gud.» (Hebr 10:7) Guds vilje er at 

Jesus skal lide og dø. Bare på den måten kunne Jesus åpne veien 

til himmelen for deg og meg.  

 

P 

 

SKJÆRTORSDAG 

BIBELTEKST: 

 Matt 26:36-46 

   eter, Jakob og Johannes fikk bli med Jesus enda lenger inn i 

Getsemanehagen. Sorg og angst kom over ham. «Bli her og våk med 

meg.» Så ber Jesus: «Far! Er det mulig så la dette begeret gå meg forbi! 

Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 

 Jesus sier til Peter: «Så var dere da ikke i stand til å våke én time 

med meg!» 

«Våk og be for at dere ikke må komme 

i fristelse! Ånden er villig, men kjødet 

er skrøpelig.» 

Nei, disiplene klarte ikke å våke. Øynene deres var tunge av søvn. Jesus 

måtte kjempe Getsemanekampen alene – for deg! 

 Jesus ropte i sin nød og angst til sin Far i himmelen! Det får du også 

gjøre: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi 

dere hvile!» Husk å be: «Skje din vilje!» Den er alltid den beste! 

 

 

P 

Jesus har selv lært oss å be. 

Hva ber vi i den 3. bønn i Fader Vår? 

 

 



  

 

LANGFREDAG 

BIBELTEKST: 

 Matt 26:69-75 

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, 

så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 

 

       et gikk som Jesus sa. I Jerusalem blir han tatt til fange. Soldater, 

prester og skriftlærde fører ham inn i Kaifas´ hus til forhør. 

 Peter sitter utenfor på gårdsplassen. Han er livredd, og han er 

fortvilet. Skal kanskje alle Jesu venner nå bli fanget? Tenk om… 

 En av tjenestepikene kommer bort til ham og sier: «Også du var 

med denne Jesus fra Galilea.» Da nekter Peter. Ja, han sier så høyt at 

alle i nærheten hører det: «Jeg skjønner ikke hva du snakker om». 

 Peter skjønner godt hva piken sier. Likevel sitter han der og nekter 

det som er sant.  

 Da ser han opp på Jesus og møter et blikk av sorg. Da våkner 

samvittigheten inni Peter, og han går ut og gråter bittert. 

 

Har du det som Peter? Vondt, vondt. Det finnes ikke noe som kan 

trøste ham. Jesus er borte – for alltid? Tenk om du kunne minne Peter 

om det vidunderlige løftet i 1 Joh 1:9! Lær det utenat, 

og husk at det gjelder deg! 

 

D 

 

 

PÅSKEAFTEN 

BIBELTEKST: 

 Matt 27:15-26 

 Matt 27:45-54 

        ilatus sitter på dommersetet. Foran ham står folkemengden. 

 «Hva skal jeg gjøre med Jesus?» spør Pilatus. 

 «Han skal korsfestes!» roper folket. 

 «Hva ondt har han gjort?» 

 Men det spørsmålet får ikke Pilatus svar på. For Jesus har ikke gjort 

noe ondt. Folket er sinte på Jesus fordi han sier han er Guds Sønn. 

 Så dømmer Pilatus Jesus til døden, døden på korset. 

 De tre siste timene Jesus henger på korset, blir det helt mørkt i hele 

landet, enda det er midt på dagen. 

 

 

 

Forlatt av sin egen Far! Jesus møtte virkelig mørket, og det gjorde han 

i mitt sted! I Joh 19:30 leser vi at Jesus roper: «Det er fullbrakt!» Ropet 

fra Jesus runger over folkemengden. Samtidig kommer et kraftig 

jordskjelv. Da forstår offiseren som holder vakt. Grepet av redsel 

utbryter han: «Sannelig, Jesus var Guds Sønn!» 

 

Disiplene er innelåste og redde. Tenk om de hadde husket på hva Jesus 

hadde sagt til dem da han levde! 

 

P 

«Min Gud, min Gud, 

hvorfor har du forlatt meg?» 

 

 

  

  



 

 

 

1. PÅSKEDAG 

BIBELTEKST: 

 Mark 16:6-7 

      e, steinen er rullet vekk allerede!  De tre kvinnene gnir seg i øynene. 

Graven er åpen. De kan gå rett inn. 

 Der inne sitter en mann. Det er ikke Jesus. Mannen har en hvit, lang 

kappe. 

  «Dere søker Jesus», sier mannen, og fortsetter: 

«Han er ikke her, han er reist opp. 

Men gå av sted til hans disipler og fortell hva 

dere har sett. Hils til Peter.» 

Ikke lenge etter løper to menn mot graven. Det er Peter og Johannes. 

De må se om det er sant det kvinnene har fortalt. 

 Hjertet banker av spenning i brystet til Peter. Han farer like inn. 

Graven er tom! Han ser bare klærne Jesus har hatt på seg. 

Jesus er oppstått -akkurat slik som han sa. 

 

S 

Hvorfor tror du Peter var så ivrig etter å se 

om Jesus virkelig levde? 

 

2. PÅSKEDAG 

BIBELTEKST: 

 Joh 21:15-17 

      eter kan ikke få ut av hodet det som skjedde på gårdsplassen 

utenfor Kaifas´ hus. Han hadde bannet! Sagt at han ikke kjente Jesus. 

 Tre dager senere får han en spesiell hilsen. Tenk, han er ikke glemt. 

Slik er Jesus. 

 Peter og Jesus sitter på stranda. De har nettopp spist. 

 «Peter, elsker du meg?» 

 Peter ser inn i øynene til Jesus. «Ja, Herre, du vet at jeg har deg 

kjær.» 

 Denne morgenen får Peter viktige oppgaver av Jesus. Peter har 

syndet, men har fått tilgivelse. Jesus kan bruke tilgitte syndere. Jesus 

trenger Peter. Og Jesus trenger deg. 

 

P 

 

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,  

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,  

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» 

Matt 28:19-20 

 

 

 

Hvilke oppgaver fikk Peter av Jesus denne morgenen?  
 

  

 


