
 
 

yngre kan gjør oppgavene med litt mer hjelp 
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Har du vært med på Escape Room? 

Escape Room er en populær aktivitet, og slike rom blir laget over alt i hele verden. Poenget er at du sammen med 

andre skal finne spor/hint i et rom, løse oppgaver og bli ferdig på mindre enn 60 minutt. 

Her har vi laget et Escape Room som dere kan gjøre hjemme. Den krever ikke at du lager mange ting som skal 

gjemmes rundt i rommet. Vi håper likevel at det kan være litt hjernetrim å få den til på under 60 minutt. 

Det er en fordel å kunne skrive ut dette dokumentet og ha tilgang på saks/kniv. 

I påsken er det mange mysterier.  

Det er en påskekrim som er både spennende, forferdelig og med et uendelig håp til oss.  

Leser du alt, blir det lettere å løse oppgavene. 

Mysteriet er hva skjedde egentlig og hvorfor lot Gud alt dette skje? 

- Når var det bestemt? 

- Hvorfor red Jesus inn i Jerusalem? Han brukte jo alltid å gå. 

- Hvorfor ble han hyllet som konge? Han brukte alltid å si «ikke si det til noen». 

- Gikk Jesus gjennom det frivillig? 

- Var det nødvendig? 

- Om det var nødvendig, hvorfor? 

Vel, det er de store spørsmålene, men det er også mange detaljer som viser at dette er nesten som et stort 

puslespill som til sammen gir løsningen. Noen av spørsmålene finner du forhåpentligvis svar på i dette rommet, 

mens andre finner du svaret på i Escape Room for 1. Påskedag. 

Forbigang – påske i det gamle Testamentet (GT).  

- Israelsfolket var valgt ut av Gud, men de hadde enda ikke fått sitt eget land slik Herren hadde lovet dem. 

- Abrahams ætt var nå økt til 70 medlemmer og barnebarnet til Abraham, Jakob, (som hadde fått navnet Israel) 

var nå den eldste. 

- De kom til Egypt pga mangel av mat. Der ble de et stort folk (600 000 + kvinner og barn) som etter hvert ble 

slaver for Farao.  

- Moses fikk i oppdrag å fri Guds folk fra slaveriet under Egypterne etter 400 år i Egypt. 

- Etter de første 9 plagene skulle de slakte et feilfritt lam og holde påskemåltid. De skulle være klare til å reise 

slik Gud hadde lovet. 

- Blodet skulle males på dørstolpen, blodet viste at noen allerede hadde dødd for de som var i dette huset 

o «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet 

Egypt.» 2. Mos 12,13 

- De som malte blod på dørkarmen hadde stolt på (eller håpte) at Gud holdt ord. Og alle som gjorde det, slapp 

den store plagen. 

- Påskelammet vart et bilde på Messias, «For vårt påskelam er slaktet, Kristus.» 1. Kor 5,7, «Se der Guds lam, 

som bærer verdens synd!» Joh. 1,29  
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Her er mysteriet PALMESØNDAG 

Når vi leser Bibelen, kan vi bli fulle av spørsmål som trenger svar / mysterium som må løses. 

I det gamle Testamentet (GT)  

Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, greiner av løvtrær og av piletrær ved bekkene, og dere 

skal glede dere i sju dager for Herren deres Guds ansikt.  

3. Mos 23, 40 

Da skyndte de seg, tok kappene sine og la dem under ham på trappetrinnene. Så blåste de i horn og ropte: «Jehu 

er konge!» 

2. Kongebok 9, 13 

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Herre, frels! Herre, la det lykkes! Velsignet 

er han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus. 

Salme 118, 24-26 

Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud! Løft din røst, vær ikke 

redd! Si til byene i Juda: «Se, deres Gud!». Se, Herren GUD kommer med styrke, han hersker med sin arm. Se, 

hans lønn er med ham, de han vant, er foran ham. Han gjeter sin flokk som en gjeter. Han samler lammene med 

armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene. 

Jesaja 40, 9-11 

Nå lar Herren det høres til jordens ende: Si til datter Sion: Se, din frelse kommer! De han fikk som lønn, er med 

ham, de han vant, går foran ham. 

Jesaja 62, 11 

Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av fryd, Israel! Gled deg, datter Jerusalem, juble av hele ditt hjerte! Herren har 

fridd deg fra dommen, drevet dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg, du skal ikke lenger frykte noe 

ondt. Den dagen skal det sies til Jerusalem: Sion, vær ikke redd! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos 

deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg 

med fryd som på en høytidsdag. Jeg frir deg fra den dagen du måtte tåle spott. 

Sefanja 3, 14-18 

«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på 

seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.». 

Sakarja 9,9 

I det nye Testamentet (NT) 

- Jesus rir inn i Jerusalem, du kan lese versene i din egen Bibel eller på siste siden her 

o Matt. 21 v 1-11 

o Mark 11 v 1-11 

o Luk 19 v 28-40 

o Joh 12 v 12-19 

- Arrestasjonen og rettsaken mot Jesus  - Lukas kap 22  

- Korsfestelsen av Jesus  - Johannes kap 19  

- Oppstandelsen  - Johannes kap 20  

- Meningen med oppstandelsen  - Johannes 11:25-26; 1. Korinterbrevet 15:21  
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1. Hva skjedde egentlig på Palmesøndag?  

2. Hvem mente Israelsfolket at Jesus var? 

3. Hva var grunnen til at de sang «Se, din konge kommer til 

deg!»?  

4. Hva betyr det de sang om Jesus da han kom ridende inn i 

Jerusalem:  

«Velsignet være han som kommer i Herrens navn!»? 

 

 

 

 

Jesus sa «dere er verdens lys». Vi trenger å forstå hva Guds ord betyr slik at vi kan gjøre Jesu vilje. 

Du blir i dette mysteriet introdusert til personer, plasser, hendelser og ting fra den tiden dette skjedde. Disse 

mysteriene vil føre til spørsmål som du må finne svara på. Finn riktig dekoder for å kunne løse det enkelte 

mysteriet, la lyset komme over alt slik at du kan løse mysteriet. 

Når du har løst ALLE mysteriene med hjelp av dekoderne, kan du bruke løsningene til å finne nøkkelen. For å 

kunne få denne nøkkelen, må du desifrere, finne hvilke bokstaver tallene står for. Det er minst et tall fra hvert 

mysterium. 

Når du har funnet nøkkelen, håper vi du ser at den er til deg, 

«Nøkkel til Guds rike». 

 
Foto: FreeBibleImages.org  
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Hva skjedde egentlig på Palmesøndag? 

På Jesu tid feiret jødene påske til minne om utgangen av Egypt. Til påske samlet det seg som vanlig mye folk i Jerusalem. Nå 

var det rundt 400 år siden det hadde vært noen stor profet som stod frem (slike profeter som vi finner i GT). Igjen var det 

andre folk som styrte over Israelsfolket. Denne gangen var det Romerne. 

1. Folket ventet på Messias. Profetene i GT hadde talt om HAN som skulle fri ut Israel. Jesus hadde gjort store ting, han var 

en stor taler som folket lyttet til, han gjorde under, møtte folket med ting de trengte, slik som mat og helbredelse.  

2. Den siste tiden før påske hadde Jesus oftere enn før snakket om Guds rike. Hva det er og hvordan komme dit. 

3. Før Jesus kom til Jerusalem hadde han også snakket flere ganger om at han skulle dø. Men disiplene forstod det ikke, det 

var skjult for dem, de skjønte ikke hva det betydde (Luk 18,34). Men Peter sa, det måtte ikke skje at Jesus skulle dø, han 

skulle være med å forsvare Jesus. 

4. Jesus snakket med disiplene om hvem folket trodde han var. Noen sa at Jesus kunne være døperen Johannes, andre 

profeten Elia eller Jeremia, ja, eller noen av de andre profetene (Matt 16). Men så spør Jesus, hvem tror DERE at jeg er… 

5. Så fikk Peter, Jakob og Johannes se Elia og Moses sammen med Jesus på fjellet, men de fikk ikke si det til noen (Matt 17)  

6. Før han kom til Jerusalem, ble han salvet til sin død (Joh. 12). Da Jesus så kommer inn i Jerusalem denne gangen, gjorde 

han noe han ikke hadde gjort før. Hva skjedde da Jesus stoppet ved Oljeberget?  

7. Til vanlig gikk Jesus til fots. Nå sendte han disipler for å hente et esel som ikke har vært brukt til ridedyr før. Disse 

disiplene fikk tydelig beskjed hva de skulle si om noen ville stoppe dem fra å ta eselet. Fikk de bruk for det? 

8. Noen av de som møtte opp på palmesøndag, kom og ville se Jesus fordi han hadde vekt Lasarus opp fra de døde. 

9. I stor glede over at han kom, ropte de ut i jubel, de siterte profetier, vers fra Moses og profetene som de kunne.  

10. «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» 

«Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!» 

11. Fariseerne sa til Jesus at han måtte få disiplene til å slutte å rope, men han svarte at om de stoppet, skulle stenene rope! 

12. Selv om disiplene var med på dette, forstod de ikke hva som skjedde før etter at Jesus hadde stått opp. 

13. Dette var en oppfyllelse av profetien i Sakarja 9:9 «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din 

konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.» 

 

 

 

 

 

Hva er det som er så viktig med Jesu inntog i Jerusalem og at folket ønsket han velkommen på denne måten? 

Jeg sang Herren byen døde fariseer Moses Han pisket var 

Golgata Gud Jesus lot seg ble Jesaja Peter oppfylte hylle elsket 

som lam Messias den Sefanja prest Matteus oppstod profetien barn 

esel jublet Immanuel palmer Lukas Elisja Elia  Markus jøde hørte 

påske Han Konge for nattverd hadde Johannes disippel synd offer 

hele hosianna Fredsfyrste sagt folket takk Daniel gjennom frelse kjærlighet 

klær red Kristus profeten templet for Sakarja glede første gang 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

 

2.  ___________________________________________________________________________ 

 

  

Hva skjedde i Betania før Jesus red inn i Jerusalem? 

1. Jesus ble nesten 

fanget og drept 

2. Jesus ba om å få slippe 

å dø 

3. Jesus ble salvet til 

sin begravelse 

4. Jesus ble hyllet 

som frelser 
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«Hvem sier folket at jeg er?» 

Mange ønsket at Jesus skulle fri dem fra det romerske herredømme. Palmesøndag var et høydepunkt på dette. 

Mange hadde sett, eller hørt om alle de under Jesus hadde gjort. De trodde derfor at Gud var med han. Dersom 

du hadde fått være der og hylle Jesus med palmegrener, hvilket under tror du, du ville vært mest begeistret 

for? 

1. Jesus drev ut onde ånder mange ganger, blant annet fra 7 onde ånder ut av Maria Magdalena. Hun ble en 

trofast etterfølger og Bibelen forteller om henne som en av dem som fulgte han til korset og kom til den 

tomme graven.   

2. Jesus gjorde brødunder minst 2 ganger, den ene gangen mat til 5 000 og den andre 4 000 + kvinner og barn. 

3. Jesus gikk på vannet, stoppet stormen ved å tru den, oppreiste minst 3 personer fra døden, lot lamme få gå 

igjen, helbredet minst blinde, renset fra spedalskhet. Ja, i evangeliene finner vi 21 ulike ganger at Jesus 

helbredet syke, der vi konkrete opplysninger om historien. Apostelen Johannes sider Jesus gjorde så mange 

undergjerninger at alt ikke kunne skrives ned. 

4. Slike under var ikke vanlig. Tidligere, i gamle testamentet, ser vi noen få ganger at det skjer. Blant annet 

med Daniel og vennene hans (ildovnen & løvehulen). Elia & Elisja gjorde også flere under.  

5. Men de aller fleste undergjerningene i gamletestamentet som er kjent, skjedde under utgangen fra Egypt.  

6. Jesus ble av folket sammenlignet med nettopp Elia & Moses. Dette var to profeter som gjorde store under. 

Elia viste at Gud var sterkere enn Baal, men kongen ville ikke bøye seg vekk fra avgudene. 

7. Moses var den som ledet folket i en periode Gud gjorde mange under. Det var også da folket ble ført ut fra 

fangenskap.  

8. Jesus gjorde mange flere under enn det Israelsfolket hadde sett tidligere. De kom for å se og høre han, det 

de hadde hørt så mange historier om. De sammenlignet kanskje Jesus med Moses på grunn av undrene. 

Gud hadde også sagt i sitt ord at han skulle reise opp en profet som Moses. Var det denne Jesus? Var 

undrene et tegn på at han skulle fri dem fra slaveriet under Romerriket?  

 

 

 

 

 

Hvem sa Peter at Jesus var? 

De er M __ __ __ __ __ __ den levende   __ __ __ s   __ __ __ n ! 

 

Hadde Peter skjønt det helt av seg selv? 

 

_____, F___  ___ hadde åp___ ___ ___ __ ___ ___  det for han! 

Matteus 16 

 

  

Hvem sa folket at Jesus var? 

1. Guds sønn 2. En trollmann 3. Elia eller Moses 
4. Den neste 

øverstepresten 
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Hva var grunnen til at de sang «Se, din konge kommer til deg!»? 

Hvordan kunne folket hylle Jesus som konge, bare for å rope at han skulle drepes noen dager senere? I forkant snakket 

Jesus om det som skulle skje. Han snakket med disiplene om hvem han er, mer enn bare mennesket Jesus. 

Da Israelsfolket, før kong Saul & David, ville ha konge til å styre over seg, valgte de samtidig at Gud ikke lenger 

skulle være kongen/herskeren over dem. Nå hadde det gått nesten 500 år siden sist de hadde en konge i Israel. De 

lengtet etter den Messias, Gud hadde lovet, han som skulle fri dem ut, han som profetene hadde talt om. Folket tenkte 

nok først og fremst at dette skulle være en befrier som skulle fri dem fra Romerrikets makt. 

Da Jesus kom, var det ikke på en hest, slik er stor hersker gjorde. Likevel var det en kongelig innreise til Jerusalem, 

hovedstaden i Israel, der Guds tempel var. De la grener på bakken som for å hylle en seirende hersker. De ropte 

«Velsignet være Kongen, som kommer i Herrens navn» og «Hosianna» det betyr «kom med hjelp», «gi frelse» eller 

«utfri/fri oss fra». Men så, bare etter 5 dager snudde det hele til «korsfest han», som var en dødsdom. 

Vi ser at Jesus kom på eselet, trelldyret. Det står at han var ydmyk konge og en tjener for folket, akkurat slik han 

hadde undervist disiplene at de som følger Jesus skal være. 

1. Allerede da Jesus hadde mettet de 5 000, ville folket gjøre Jesus til konge. «Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, 

sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å 

gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.» Joh. 6,14-15 

2. Nå er det påske, festen til minne om at de ble befridd. Johannes 12 beskriver det som at «den store 

folkemengden» som var kommet til Jerusalem for å feire påske møtte han for å hylle han så snart de hørte at han 

var på vei til byen. 

3. Folket i Jerusalem og de som hadde kommet dit for å feire påske, hadde hørt om alle de under han hadde gjort. 

4. Disse folkene møtte han med palmegrener (3. Mos 23,40) og lovpriste han med ordene fra Salme 118 på grunn av 

alle de under de hadde sett. Mange trodde og kom fordi han nettopp hadde reist Lasarus opp fra de døde. 

5. Jødene hadde et stort ønske om å bli kvitt det romerske herredømmet. Det hadde vært forsøk på opprør fra den 

tiden Herodes ble konge, omtrent 37 år før Jesus ble født. 

6. Denne kampen mot Romerriket pågikk men Jesus gjorde sin tjeneste. Mange håpet at han ville være den seirende 

kongen de ventet på. Dette er grunnen til at folkemengdene under var begeistret for den triumferende måten Jesus 

kom til Jerusalem. Mange trodde feilaktig at Jesus ville være en politisk leder som ville ta tilbake makten. 

7. Før hadde Jesus prøvd å skjule hvem han var. Men nå skulle ALLE få vite det. «Noen fariseere i folkemengden sa til 

ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.» Luk 19 

8. De jødiske lederne hatet Jesus av flere grunner. Han avslørte dem og han truet deres posisjon i samfunnet. Men de 

turte ikke gjøre noe mot han, for de var redde for folket, som elsket han. 

9. Da de hørte hva Jesu forkynte i Jerusalem dagene etter palmesøndag, skjønte de at han likevel ikke var den 

politiske kongen som de håpet på, en som skulle ha jordisk makt. Derfor var det nok lett for dem å vende seg mot 

Jesus da de religiøse lederne gjennomførte deres komplott. 

 

 

 

Hvorfor var folket så begeistret når Jesus kom ridende på et esel? 

De __ __ __ __ __ __ han skulle bli en __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ som skulle __ __ __  

                             
dem fra __ __ __ __ __ __ __. 

   

De religiøse lederne _______________ Jesus. 

1. lovpriste 2. var rasende på 3. stolte på 4. velsignet 
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Hva betyr det de sang om Jesus da han kom ridende inn i Jerusalem:  

«Velsignet være han som kommer i Herrens navn!»? 

Mennesker som søker makt og rikdom kommer i trøbbel med Jesu lære. Kristi etterfølgere skal sette andre høyre 

enn seg selv. Sann glede kommer ikke fra makt eller rikdom.  

Hva var egentlig de religiøse lederne sitt problem med Jesus? De fleste av de skriftlærde og fariseerne var mot 

Jesus. Han fulgte ikke alle reglene slik fariseerne mente at alle skulle gjøre. Han advarte ofte mot fariseerne og 

deres måte å leve på. Det som kanskje var det verste, var at han kalte seg selv for Menneskesønnen, at han kom 

fra Gud. For de jødiske lederne var det gudsbespottelse.  

La oss snike oss inn i møtet de religiøse lederne hadde, der de planla å drepe Jesus (Johannes kap 11).    

1. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett at Jesus vekte opp Lasarus, kom til tro på ham. 

Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.  

Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør 

mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige 

stedet og folket vårt.»  

En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det 

er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.»  

Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø 

for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt 

omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Jesus visste det og var derfor ikke lenger like synlig 

blant folket og brukte tid sammen med disiplene. 

2. Roma tolererte jødene, men holdt seg konsekvent utenfor deres saker. De lot jødene holde sine egne lover og 

skikker så lenge de ikke var i strid med romersk lov. 

3. Jesus sa Gud var på hans side når han gjorde alle disse miraklene. Men fariseerne og de skriftlærde trodde 

ikke Jesus. De sa han fikk kraft fra beelsebul (satan) til å gjøre under. Nå var de redde for at hele folket skulle 

tro på ham.  

4. De trodde derfor de gjorde Gud en tjeneste ved å få Jesus drept. For de trodde ikke han var Guds utvalgte 

profet eller Messias, men en gudsbespotter som sa han var Guds sønn/Menneskesønnen. 

5. Fariseerne og de skriftlærde klarte ikke se at, alt Jesus gjorde, viste at han var sendt fra Gud. Men selv 

disiplene forstod ikke så mye av det Jesus før etter oppstandelsen.  

 

  

 

 

 

Hva betyr profetien Kaifas kom med? 

Han  _____________ Guds ________ om hva som _________ ______ med Jesus for ______ _________! 

 qppcåpm øåce dxppm ozym axg oztåj 

 

Hva betyr det å komme i «Herrens navn» 

Jesus kom til jorden på __ __ __ __ __ av __ __ __, altså i __ __ __ __ __ __ __ __ __ Gud! 

 amvem Rqj opmjmenæg  

Hvorfor ville det skriftlærde og fariseerne fange Jesus? 

1. De var redde for 

hva folket ville 

gjøre med han 

2. Romerne var på 

jakt etter Jesus 

3. Han oppfordret 

til opprør 

4. De mente Han 

spottet Gud 
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Er du klar for en premieoppgave? 

Påsken er en høytid som Gud vil at hans folk skal feire! 

1. Når ble det hele planlagt?  _____________________________________________________________ 
Efeserne 1, 4-5 

 

2. For hvem gjelder det som skjedde i påsken? 

Jesus vil være din konge. Men han er en konge som ikke er kommet for å bli stor på makt og rikdom, 

men for å være tjener. 

 

_____________________________________________________________________ 
Johannes 3, 16 

 

3. Hvordan skal de som det gjelder få vite om den? ____________________________________________ 
Lukas 9 v. 23 

Finn sifrene fra spørsmålene og tekstene i de fire mysteriene sammen med de tre spørsmålene på denne 

siden. Tallene bruker du for å finne stikkordet ved hjelp av en kodeknekker. 

 

1. Profeter/apostler i Bibelen i tabellen, mysterium 1 

  

2. Hvor mange onde ånder drev Jesus ut av Maria Magdalena? 

  

3. Riktig svar nr i Mysterium nr. 3? 

 

4. Hvor mange mennesker var det på jorden da Jesus sa ja til å komme og ta straffen 

for dine synder? 

5. Hvor mange hundre år var det siden Gud hadde sendt de store profetene?  

 

6. Hvorfor ville de skriftlærde og fariseerne fange Jesus? (svar nr. i Mysterium nr. 4) 

 

7. Hvor mange profeter fikk de tre disiplene se med Jesus på fjellet? 

 

__  __  __ __ __ __ __ 

Fant du stikkordet (nøkkelen)? Send den inn og bli med i trekningen om en ventegave. 

Stikkordet sier noe om den største gaven!  
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Hjelpemiddel  
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1. Klipp opp stripene etter strekene 

2. Om du vil kan du lime dem sammen i 

ruller for å lage en kodelås 

3. Trenger du mer hjelp, se få tips 

4. Kontollkoden er 767 7 777 for å se om 

du har gjort det __________ 
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Matteus 16 

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han 

disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De 

svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen 

Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, 

«hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er 

Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: 

«Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og 

blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 

Matteus 21 

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, 

sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i 

landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et 

esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem 

hit til meg! Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: 

‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med 

dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt 

gjennom profeten: 

Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, 

ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. 

Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og 

hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han 

satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut 

over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og 

mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: 

Hosianna, Davids sønn!  

Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 

Hosianna i det høyeste! 

Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: 

«Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus 

fra Nasaret i Galilea.» 

Markus 11 

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved 

Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: 

«Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer 

inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som 

det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den 

hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere 

svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake 

igjen.’» 

De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og 

de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er 

det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde 

sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene 

sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine 

på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde 

skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som 

fulgte etter, ropte: 

«Hosianna! 

Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 

Velsignet er vår far Davids rike som kommer! 

Hosianna i det høyeste!» 

Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å 

ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen 

sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen. 

Lukkas 9 

En gang var han alene og ba. Bare disiplene var med ham. Da 

spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen 

Johannes», svarte de, «men noen sier Elia og andre at en av de 

gamle profetene er stått opp.» «Og dere», spurte han, «hvem 

sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Messias.» 

Men han forbød dem strengt å si dette til noen. Han sa: 

«Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, 

overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og den 

tredje dagen skal han reises opp.» 

23 Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han 

fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg 

Lukkas 19 

Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som 

heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa: «Gå 

inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i 

den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det 

aldri har sittet noe menneske på. Løs den og lei den hit! Og om 

noen spør dere: ‘Hvorfor løser dere den?’ skal dere svare: 

‘Herren har bruk for den.’» 

De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da 

de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere 

folen?» «Herren har bruk for den», svarte de. Så leide de folen 

til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. Og 

der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. 

Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele 

mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle 

de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: 

«Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! 

Fred i himmelen og ære i det høyeste!» 

Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene 

dine til rette!» Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, 

skal steinene rope.» 

Johannes 3, 16 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 

enbårne, for at hvem som helst som tror på ham, ikke skal gå 

fortapt, men ha evig liv. 

Johannes 12 

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre 

at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og 

gikk ut for å møte ham, og de ropte: 

Hosianna! Velsignet er han som kommer 

i Herrens navn, Israels konge! 

Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: 

Vær ikke redd, datter Sion! 

Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. 

Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var 

blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at 

folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da 

han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, 

vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, 

fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa 

da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden 

løper etter ham. 
 

Efeserne 1, 4-5 

I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt 

(verden ble skapt), til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. 

I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på 

forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus 

Kristus 

  


