
Selv om årets påske blir annerledes på grunn av koronaviruset, og vi ikke 

kan samles til møter – er påskebudskapet like aktuelt. 
  

For å gi en hjelp til å lese påskeevangeliet, får du her to enkle bibel-

leseplaner du kan følge gjennom påskedagene. 

 

God påske! 
 

 

 

 

 

Det skjedde mye rundt Jesus de få 

dagene før og i påskehøytiden. Her 

kan du følge Jesus helt fra han rir på 

et esel inn i Jerusalem, til han dro opp 

til himmelen.  

Du kan enten lese både Markus og 

Lukas sin fortelling, eller bare en av 

dem. Kryss av når du har lest.  

Du kan også lese kirkeårets tekster i 

tillegg.  
 

        
 

❑ Palmesøndag Markus 11 

❑    Mandag   Markus 12 

❑    Tirsdag   Markus 13 

❑    Onsdag    Markus 14, 1-31 

❑    Skjærtorsdag Markus 14, 32-72 

❑    Langfredag  Markus 15, 1-32  

❑    Lørdag   Markus 15, 33-47 

❑    1. påskedag  Markus 16, 1-8 

❑    2. påskedag  Markus 16, 9-20 

 

        
 

❑ Palmesøndag Lukas 19, 28-48 

❑    Mandag   Lukas 20 

❑    Tirsdag    Lukas 21 

❑    Onsdag    Lukas 22, 1-38 

❑    Skjærtorsdag Lukas 22, 39-71 

❑    Langfredag  Lukas 23, 1-43  

❑    Lørdag   Lukas 23, 44-56 

❑    1. påskedag  Lukas 24, 1-35 

❑    2. påskedag  Lukas 24, 36-53 

 

 

 

 

 

Kirkeårets tekster 

Palmesøndag Matteus 26, 6-13 
 

Skjærtorsdag Lukas 22, 14-23 
 

Langfredag Lukas 22,39–23,46 
 

1. påskedag Matteus 28, 1-10  
 

2. påskedag Lukas 24, 36-45 

Tips til bibellesningen: 

BE – om at Herren må åpne Bibelen for 

deg og hjelpe deg til å tro og anvende 

det du leser. 

LES – teksten gjerne 2 ganger. 

ETTERTANKE – noter ned noen 

hovedmomenter fra teksten. 

ANVENDE – prøv å finne 1 eller 2 ting 

som du vil ta til deg fra teksten. 

MINNE – er det 1 vers som talte til deg? 

Kanskje du vil lære noen utenat? 

 

Tips til bønn: 

Tilbe – start bønnen med å tilbe Gud 

med noe av det du leste i teksten. 

Erkjenn – bekjenn for Herren hvis han 

minnet deg om noe du må gjøre opp. 

Takk – Takk Gud for det som har talt til 

deg eller det som du har å takke for 

denne dagen. 

Ønsker  

a) Noe som opptar deg i arbeidet, på 

fritiden eller i menigheten. 

b) Personer som ligger deg på hjertet. 

c) Din familie og dine nærmeste. 

d) Dine egne behov. 


