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Jesus blir korsfestet og dør 

 

TROSMÅL Elevene tror at Jesus led og døde for alle menneskers skyld. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til sentrale hendelser i Jesu lidelseshistorie. 

EVNEMÅL Elevene kan sette opp en tidslinje, enten muntlig eller skriftlig, over hva 
som skjedde skjærtorsdag til langfredag. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, oppgaver og bilder. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Kom og se» s. 43 – 47. Arbeidsboken «Kom og se» s. 45 
– 46. Prosjektør. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for dem som lider: Herre, 
Jesus Kristus, du opplevet ensomheten da du hang på korset. Vær hos 
dem som er uten håp og som i dag opplever smerte eller sorg. La ditt 
nærvær vende deres sorg til trøst, så de finner fred i din barmhjertighet. 
Allmektige Gud, din Sønn Jesus Kristus leget de syke og trøstet de 
sørgende. I hans navn ber vi for alle som lider av sykdom på kropp eller 
sinn, av angst eller depresjon, av ensomhet eller tap av en de elsker. Vi 
ber om at de må finne legedom og trøst, for Jesu Kristi skyld. Amen. 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 

- Hilse på alle og ønske velkommen 
- Bønn 

 
Fortell: Nå som vi går inn i / det nærmer seg fastetiden, som er tiden før 
påske, passer det bra at vi i dag skal lære om Jesu lidelseshistorie.  

UTDYPING 
(25 min.) 

Lag deg et manus og gå gjennom Jesus lidelseshistorie for elevene 
muntlig i kronologisk rekkefølge. Ta utgangspunkt i følgende 
hovedmomenter:  

- Det var dannet seg et bakteppe av mostand mot Jesus i en 
fariseisk sammensvergelse mot ham, som intenderte å 
«rydde ham av veien» dvs få ham drept, med utgangspunkt i 
en beskyldning om at han var en blasfemiker – en 
Gudsbespotter (hvilket var forstått som et klart brudd på 
Moseloven). Jesus hadde selv forutsett og talt om til sine 
disipler, om at denne beskyldningen og dommen mot ham 
ville komme fra øverste hold i landet.  

- Hans siste måltid med disiplene, da han begynte med å 
vaske deres føtter 

- Jesus med disiplene i Getsemanehagen 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 
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- Jesus ble grepet og arrestert av soldatene til 
ypperstepresten. 

- Jesus for Det høye råd, yppersteprestens dømmende 
instans: Her ble anklagen om gudsbespottelse fremlagt. 
Rådet fant Jesus skyldig i anklagen og dømte ham til døden.  

- Soldatene og dommerne mishandlet og slo Jesus til han 
blødde fra hodet, de satte på ham en tornekrone og en rød 
kappe, som var kongefargen – for å vise sin forakt for at han 
hadde fremstått som jødens nye konge på Palmesøndag (da 
han kom ridende inn i Jerusalem som en konge).  

- Jesus ble overlevert til Pontius Pilatus, som var romersk 
stattholder i landet og dermed den øverste maktperson (fordi 
jødens land var på denne tiden en romersk provins, med kun 
et visst indre selvstyre). Pilatus var den eneste som hadde 
rett til å henrette en dødsdømt. Ypperstepresten og rådet 
krevde nå av Pilatus at han skulle sørge for at deres 
dødsdom over Jesus ble fullbyrdet. For at han skulle gjøre 
dette, truet de Pilatus med å sette opp folket mot ham, at det 
ville bli uro og opprørsstemning blant folk i landet mot Pilatus 
og romerne.  

- Pilatus visste at Jesus var uskyldig og ville ikke henrette 
ham. Han håpet inderlig at han kunne få slippe å henrette 
Jesus. Før påske var det en årlig tradisjon med at 
stattholderen frigav en fange – den folket ba om. Pilatus 
førte Jesus frem foran folk som hadde samlet seg ved hans 
borg. Han spurte dem hvem han skulle frigi. De ropte 
«Barabbas» - en som var en morder, fordi yppersteprestens 
folk var gått rundt blant dem og satt dem opp til å rope dette. 
Pilatus spurte da hva han skulle gjøre med Jesus og folket 
ropte: «Korsfest! Korsfest!» Og dette var de også blitt 
oppsatt av yppersteprestens folk til å rope. 

- Pilatus overleverer Jesus for å piskes og korsfestes 
- Jesus får et kors som han bærer opp til Golgata 
- Korsfestelsen 
- Jesu siste ord på korset til dem som var til stede på Golgata 

og til Gud - hans far 
- Jesu død 
- Jesu gravferd 
- Hans mor Maria og disiplene hans samles og sørger over 

Jesus 
 
 
Les høyt Jesu lidelseshistorie for elevene fra Matteus evangelium 26 – 
27, 61. (Alternativt kan du velge å lese opp lidelseshistorien fra Markus 
eller Lukas.) 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

 
Elevene skal jobbe med oppgavene s. 45 – 46 i arbeidsboken. Det skal 
være arbeidsro. Gå rundt blant elevene og hør om noen trenger noe 
hjelp.  
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OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene fortelle i kronologisk rekkefølge om hendelsene 
på skjærtorsdag og langfredag i Jesu lidelseshistorie. Hør 
om noen kan komme opp til tavlen og tegne opp en tidslinje 
og sette opp de ulike hendelsene disse dagene i kronologisk 
rekkefølge. Hvis ingen av elevene vil, gjør du det selv 
avslutningsvis. 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan stå sammen i en ring og be en gang til de samme 
bønnene som dere startet timen med. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 


