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Dagene i påsken hedder:
• palmesøndag
• skærtorsdag
• langfredag
• påskedag
• 2. påskedag

Påsken er en kristen højtid.
En højtid er en religiøs fest.
Påsken er en historie fuld af drama.
I denne bog kan du lære historien at kende.
For nogle er det en historie.
Andre tror på, at det skete sådan.

Historien handler om Jesus.
Den handler om, hvad Jesus gjorde, lige inden han døde.
Den handler om, at Jesus døde.
Og den handler om, at Jesus stod op fra graven.

Historien er mere end 2000 år gammel.
Og den er grunden til, at du stadig har ferie i påsken.

Derfor fejrer vi påske
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Den første dag i påsken er palmesøndag.
Den dag red Jesus ind i byen Jerusalem.
Folk i byen modtog ham som en konge.
De råbte hurra.
De lagde deres kapper og grene fra palmer foran ham.
Det var for at vise, at de kunne lide ham.
Det er derfor, det hedder palmesøndag.

De fl este konger red på en stor, fl ot hest i gamle dage.
Når de havde vundet en krig, 
red de rundt i byen for at blive hyldet.
Men Jesus red ikke på en hest.
Han red på et æsel.
Han prøvede ikke at være en stor konge.
Han ville være ligesom alle andre.

En konge på et æsel
Danmark

Jerusalem
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Ren torsdag
Skær betyder ren. Dagen hedder skærtorsdag, fordi 
Jesus vaskede fødder på sine venner. De blev rene.

Skærtorsdag
Skærtorsdag er den sidste dag, før Jesus døde.
Jesus vidste, at han skulle dø.
Så han brugte dagen sammen med sine venner.
De spiste sammen.
Og Jesus vaskede deres fødder.
Han ville vise, at man skal gøre noget godt for andre.

Om aftenen faldt Jesus’ venner i søvn.
Men Jesus var vågen.
Han var bange.
Han bad til Gud, fordi han ville slippe for at dø.
Men Gud sagde nej.
Så vidste Jesus, at han skulle dø.
Kristne tror, at Jesus døde for at tage straffen for mennesker, 
når de gør noget dumt.
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Hvorfor fejrer vi påske?
Hvad betyder skærtorsdag?
Og hvorfor spiser vi lam til påske?
Alt dette og meget mere får du svar på i denne bog.

Jeg læser-serien er velegnet til børn, der skal lære at læse 
eller lige har lært det. Bøgerne er meget lette. De kan bruges 
til faglig læsning eller læses af lyst. Download elevopgaver og 
lærervejledning på www.turbine-undervisning.dk. 

Bøgerne om højtider udgives i samarbejde med 
Danmarks Kirkelige Mediecenter – www.dkm.dk.


