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Ærkeenglen Gabriel giver Maria besked om, at hun skal være gravid og føde Jesus.

Maria får besøg af ærkeenglen Gabriel, der giver Maria besked om, at hun snart skal være 

gravid og føde Guds søn. Maria ville blive gravid med helligåndens kraft. Gud ville nemlig 

lade sin søn blive født på jorden som et menneske, så han kunne vise menneskene, hvor-

dan de bedst skulle leve deres liv. 

Jesus bliver født i en stald i Betlehem julenat. Maria, Josef og to engle er der.

Maria og Josef boede i en meget lille by, Nazaret, der på det tidspunkt var besat af romerri-

get. En dag ville den romerske kejser vide, hvor mange mennesker han herskede over, så 

han kunne opkræve skat af alle. Alle skulle derfor tælles, og det skulle ske i den by, hvor 

mændene i familien kom fra. Derfor var Maria nødt til at rejse med Josef til Betlehem, selvom 

hun meget snart skulle føde, så hun måtte ride på et æsel.

Da de endelig kom frem, var der ikke flere ledige værelser på byens herberg, så de måtte 

overnatte i en stald, og her bliver jesusbarnet født. Der kom også engle, der var sendt ned 

på jorden af Gud for at fortælle, at der var født et lille barn i Betlehem. Barnet skulle frelse 

menneskene for alt ondt.

De tre vise mænd kommer med gaver til Jesusbarnet.  

I Østerland boede der tre kloge mænd, der blev kaldt ‘vise’ mænd. De havde hørt rygter om, 

at Guds søn, Jesus Kristus, var født, og at han skulle frelse menneskene.

De rejste derfor straks til Betlehem for at finde ud af, om det virkelig var sket. Heldigvis havde 

Gud sendt en særlig klar stjerne op på himlen for at lede de kloge mænd på rette vej.

Da de vise mænd kom frem til stalden, gav de gaver til Jesus, Maria og Josef, og de fortalte 

om, hvor glade de var for, at Jesus var født.

Jesus vokser op og bliver voksen, og han rejser væk fra sine forældre for at drage ud i verden 

og fortælle om Gud. Han fortalte om, at kærlighed er vigtigere end love og regler, og at 

Guds kærlighed er en gave til alle mennesker. Han sagde også, at mennesker altid skulle 

være gode ved hinanden. Jesus gjorde også syge raske og han hjalp mange mennesker på 

mange forskellige måder. På hans rejse mødte Jesus mange folk, der fulgte med ham, og der 

var 12 mænd, der blev hans særlige venner. De blev hans 12 disciple.    

Jesus beder en bøn i Getsemane have med sine sovende disciple omkring sig.

Jesus tager til Jerusalem for at fejre den jødiske påske sammen med sine disciple. Her bliv-

er han kaldt “Jødernes konge” af de jublende menneskemængder. Den romerske besæt-

telsesmagt og de skriftkloge jøder ønsker derfor at gøre en ende på den trussel, som Jesus 

udgør med hans store opbakning fra de mange tilhængere.

Jesus får at vide i en drøm, at han skal henrettes af de romerske soldater, og at det vil være 

en af hans disciple, der vil forråde ham. Det fortæller han til sine disciple, men de tror ikke på 

ham. Jesus spiser påskemåltid med sine disciple og går derefter en tur i Getsemane have.

En af Jesus´disciple, Judas, forråder Jesus for 30 sølvpenge, ved at give ham et kys på 

kinden, så de romerske soldater dermed vidste, hvem han var, så de kunne fange ham.  

Jesus’ liv
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Inden Jesus bliver taget til fange, beder han en bøn til Gud i Getsemane have, og han beder 

også sine disciple bede bønner, men da han kommer tilbage, er de faldet i søvn. Denne dag 

kaldes skærtorsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder, og “skær” betyder ren. 

Jesus står foran Pilatus, der vasker sine hænder i et fad 

Pontius Pilatus er romersk statsholder og i anledning af den jødiske påske gav han folket lov 

til at vælge en fange, der skulle sættes fri: En berygtet massemorder eller Jesus. De jødiske 

skriftkloge havde nået at påvirke mange folk, så det endte med at folket valgte, at massemor-

deren skulle gå fri, mens Jesus skulle korsfæstes. (Skærtorsdag).

Jesus falder udmattet omkuld under korset på vej til bjerget Golgata, hvor han skal 

korsfæstes.

Jesus bærer, som alle andre dømte, selv korset ad Via Dolorosa - smertens vej - til bjerget 

Golgata, hvor han bliver korsfæstet med søm gennem fødder og hænder. Denne dag kaldes 

langfredag, fordi den var lang og pinefuld for Jesus.

Jesus er blevet korsfæstet og hænger på korset. Ved siden af ham hænger to krimi-

nelle.

På hver side af Jesus hænger to kriminelle. Den ene håner ham og siger, at hvis han virkelig 

er Guds søn, så kan han vel bare stige ned af korset og frelse sig selv. Den anden beder Je-

sus om at huske ham, når han kommer til Himmeriget. Inden Jesus dør på korset, råber han: 

“Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”. Et mørke lægger sig over landet, og mange 

bliver bange og tænker, at Jesus nok alligevel var Guds søn(langfredag).

Jesus genopstår fra graven. Soldaterne står rundt om og er forbavsede.

Jesus’ venner tog ham ned fra korset fredag aften, og de svøbte ham i et lagen og lagde 

ham i en grav, der var hugget ud i klippevæggen. Der blev sat en stor sten for åbningen. Men 

tidlig søndag morgen opdager kvinderne, der vogter graven, at stenen er væk og graven er 

tom. Jesus var genopstået fra 

de døde. I de følgende dage 

viste Jesus sig for sine disciple 

og tilhængere inden han efter 

fyrre dage fór til himmels 

(Kristi Himmelfarts dag). 

Denne dag kaldes påskedag, 

fordi det vigtigste ved påsken 

er, at Jesus genopstod fra 

graven, og den falder altid 

på en søndag. 
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