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Gud var hos dem, skjult i en sky			

I klipperevnen 							2. marts

2 Mos 33,17–34,35
‘Når min herlighed går
forbi, stiller jeg dig i
klippespalten og dækker
med hånden for dig, til
jeg er kommet forbi.’
2 Mos 33,22

Mens Moses talte med Gud, mærkede han en stor længsel efter at se ham.
“Der er endnu noget, jeg vil bede dig om,” sagde Moses. “Må jeg se din
herlighed? Må jeg se noget af dig selv?”
“Ingen kan se Gud,” svarede Gud. “Det er så stærkt, at han vil dø af det.
Men gå op i den klipperevne. Så vil jeg gå forbi og holde min hånd for dine
øjne. Derefter skal du se mig bagfra.”
Moses lavede to stentavler ligesom de forrige og gik op på bjerget. I en
sky kom Gud ned til ham og råbte: “Jeg er barmhjertig og trofast og tilgiver
synd.”
Skælvende bad Moses: “Så gå med os, Herre, og tilgiv os al vor ulydighed.”
“Jeg vil holde det løfte, jeg gav Abraham, Isak og Jakob, men jeg straffer
jer, hvis I er ulydige.”
Endnu en gang gav Gud Moses de to stentavler fyldt med de bud, han
havde givet dem. Og Moses steg ned til folket, der ventede på ham. Da de så
Moses, trak de sig forfærdede tilbage fra ham, for Guds nærhed havde lagt et
strålende lys over hans ansigt. Sidenhen lagde Moses et slør over sit ansigt,
når han talte til dem. Kun når han talte med Gud, tog han sløret væk.

3. marts

Oppe på bjerget havde Gud givet Moses besked om at lave det telt, hvor
Gud ville bo, og nu var tiden kommet til at gå i gang. Alle blev sat i arbejde.
Der blev farvet uld og linned, der blev snedkereret af det fineste træ, smedet
i bronze og guld, vævet og broderet. Alle kom med smykker og ædle stene
og gav af det bedste, de havde, for de var så glade for, at Gud blev hos dem.
Dagen lang blev der arbejdet, og en dag var alt klar, nøjagtigt efter det Gud
havde sagt til Moses.
De to stentavler blev lagt ned i en ark med engle på låget, og arken
blev sat ind i “det Allerhelligste”, hvor kun ypperstepræsten måtte komme.
I Åbenbaringsteltet stod alteret og bordet med lysestagen og de mange,
mange andre ting. Alt strålede i guld og skønne farver. Omkring det hele var
forgården.
Nu blev Aron og hans sønner indviet til præster. Først måtte de vaskes
over det hele, derpå fik de præstedragten på.
Og nu kom det store øjeblik, da teltet skulle indvies. En følelse af stor
højtid sænkede sig over dem alle, da teltet blev så fyldt med skyen, at ikke
engang Moses kunne gå derind. For da vidste de alle, at Gud var hos dem.
Siden skete det altid, at når skyen lå over teltet, blev de, hvor de var, men
når skyen løftede sig, pakkede de sammen og gik videre. Skyen svævede foran
dem, og de fulgte efter.
Om natten var teltet som luende ild.

Mirjam og Aron brokker sig 				

4. marts

Dage og uger slæbte sig af sted. Hver morgen løftede skyen sig, og det betød
endnu en dags vandring under den brændende sol. Jo, Gud sørgede for dem,
vist gjorde han så. Daglig manna og vand holdt sulten og tørsten borte, men
det var hele tiden det samme. Folket begyndte igen at knurre, og nu begyndte
også Arons søskende, Mirjam og Aron at brokke sig over småtterier. Moses
sagde ikke noget. Han fandt sig stilfærdigt i deres surmuleri.

2 Mos 35–40
Skyen dækkede
Åbenbaringsteltet, og
Herrens herlighed fyldte
boligen.
2 Mos 40,34
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4 Mos 12
Men manden Moses
var mere sagtmodig end
noget andet menneske på
jorden.
4 Mos 12,3
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Men Gud havde også hørt dem, og nu bad han dem alle tre om at komme
over i Åbenbaringsteltet.
“Hvem er I, der vover at sætte jer op imod Moses! Ham, der har slidt og
slæbt for jer og aldrig været ulydig mod mig! Ham, som jeg taler med, ansigt
til ansigt!”
Da skyen atter hævede sig, opdagede de, at Mirjam var blevet hvid over
det hele af spedalskhed. Nu kunne Aron se, at de havde syndet mod Gud, og
han råbte: “Straf os ikke for den synd, vi var så tåbelige at begå!” Og Moses
tiggede Gud om at gøre Mirjam rask.
“Send hende først uden for lejren i syv dage,” svarede Gud. Han ved, at vi
har nemt ved at glemme. Efter syv dage fik hun lov til at komme tilbage, og
nu brød de op fra lejren og fortsatte den lange vandring i ørkenen.

Spejdere sendes ind i landet 				

4 Mos 13,1–14,35
Herren talte til Moses og
sagde: ‘Send nogle mænd
af sted for at udspejde
Kana'an, som jeg vil
give israelitterne; I skal
sende en mand fra hver
fædrenestamme, alle
sammen høvdinge.’
4 Mos 13,1-2

5. marts

En dag førte ørkenvinden en krydret duft af blomster og træer med sig, og
israelitterne blev klar over, at de nærmede sig landet, Gud havde lovet dem.
Her slog de lejr og hvilede sig. Gud sagde til Moses, at han skulle sende
nogle mænd ind i landet, der nøje skulle lægge mærke til, hvordan alt så ud,
om landet var fladt eller bjergrigt, om byerne var store eller små, om der var
forsvarsmure omkring byerne eller ej, om jorden var fed eller mager. De skulle
også bringe nogle frugter med tilbage og ikke mindst se godt efter, om de
mennesker, der boede i landet, så stærke eller svage ud.
Tolv mænd blev sendt af sted, en fra hver af de tolv stammer. De
gennemvandrede landet på kryds og tværs. Et skønt og frugtbart land var det;
grønne marker og træer fulde af alskens frugter. De skar en enkelt klase druer
af, der var så stor, at to mand måtte bære den.
Og nu stod de så efter fyrre dage foran Moses og Aron og hele
menigheden: Jo, landet var godt og frugtbart, men de, der boede der, var store
og stærke. Dem ville de aldrig kunne overvinde. Sådan talte ti af dem, men
Josva og Kaleb afbrød dem og sagde, at dem kunne de sagtens klare. De ti
havde glemt, at Gud var med dem, kun de to huskede det.

Folket lyttede til de ti og gav sig til at jamre over, at alt havde været
forgæves, de skulle bare være blevet i Egypten. De begyndte endda at snakke
om at vælge en anden end Moses som deres leder.
Kun Josva og Kaleb mindede dem om Guds store magt.
Til sidst blussede Guds vrede op: “Stoler I ikke mere på mig? Har I
glemt alt det, jeg har gjort imod jer? På grund af jeres vantro skal I nu vandre
omkring i ørkenen i fyrre år, og blandt alle, der står her, skal kun Josva og
Kaleb en dag komme ind i det land, jeg har lovet jer.”

Fyrre år i ørkenen 						

6. marts

Da folket hørte, hvad Gud sagde, angrede de dybt og blev helt ude af sig
selv af fortvivlelse. Næste dag ville de tage af sted, men Moses advarede dem:
“Uden Gud vil det ikke lykkes for jer. I vil blive slået af fjenden. I var ulydige
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4 Mos 14,39-45
‘Drag ikke op, for Herren
vil ikke være hos jer. I
må ikke blive slået af
jeres fjender!’
4 Mos 14,42
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mod Gud og kan ikke nu bare gøre, som I selv vil, og regne med, at Gud vil
hjælpe jer. Nu er det for sent.”
De lyttede ikke til Moses. De skulle nok klare den, mente de. Moses blev
i lejren og vogtede Guds ark. Det varede heller ikke længe, før israelitterne
kom tilbage på vild flugt fra amalekitterne og kana’anæerne, som havde slået
dem sønder og sammen.
Dybt ulykkelige og nedbøjede måtte de vende ryggen til Kana’ans land
og igen vandre ud i den brændende ørken. I sin godhed blev Gud ved med at
sørge for dem med den daglige manna.

Moses slår på klippen 					

4 Mos 20,1-13
Så løftede Moses hånden
og slog to gange på
klippen med sin stav, og
der strømmede rigeligt
vand ud, så både
menigheden og deres
kvæg kunne drikke.
4 Mos 20,11

7. marts

I snart fyrre år havde israelitterne nu vandret omkring i den tørre ørken.
Nu var det børnene og børnebørnene, der levede det hårde liv, som den
brændende ørken krævede. De gamle var efterhånden døde og begravet i
sandet. Også Mirjam var død.
Det gamle, sure brokkeri dukkede op på ny: “Vi mangler vand! Hvor
længe har du tænkt, at vi skal gå omkring mellem disse tørre klipper, Moses?
Vi er ved at dø af tørst!”
“Hvad skal jeg dog gøre ved dette stædige og trodsige folk?” sukkede
Moses til Gud. Hvor var han træt af at høre den samme lektie om og om
igen.
“Tag din stav med og gå hen og tal til klippen,” sagde Gud. Moses og
Aron gik af sted, og mens hele menigheden stod og kiggede på, råbte Moses
vredt: “Mon vi kan skaffe jer vand fra klippen?” Ja, han sagde virkelig vi og
ikke Gud. Og han talte ikke bare til klippen, som Gud havde sagt, men han
slog på klippen. Folk kom til at vende blikket mod Moses og tiljuble ham i
stedet for Gud. Alligevel lod Gud i sin godhed vandet fosse frem i rigelige
mængder. Moses bøjede sig ydmygt for Gud.
Men Gud sagde stille til Moses: “Du adlød mig ikke, og du tog selv æren
for det. Du og Aron kan ikke følge med ind i det forjættede land.”

Arons død 							8. marts
Israelitterne var nået frem til landet Edom, og i stedet for at gå den lange vej
omkring landet sendte Moses bud til kongen af Edom:
“Du ved, hvor hårdt vi har været ramt. I lang tid boede vi hos egypterne,
som plagede og mishandlede os. Men Herren hørte vores råb om hjælp og
sendte en engel, der førte os ud af landet. Nu beder vi dig: Lad os få lov at gå
lige igennem dit land”. De ville bare gå lige igennem, ikke engang drikke af
deres brønde.
Edomitternes konge sagde blankt nej. “I skal få vore våben at føle, hvis
I vover jer inden for grænserne.” Moses forsøgte endnu en gang, men på
grænsen mødte han en vældig hær, så israelitterne måtte gå udenom.
Da de nåede bjerget Hor, sagde Gud: “Nu skal Aron lægge sig til hvile og
dø, men først skal hans søn Eleazar klædes i hans præstedragt.” Så døde Aron
og blev begravet, og i tredive dage sørgede folket over ham.

Kobberslangen 						9. marts
Israelitterne brokkede sig igen, fordi de nu måtte gå den lange omvej fra
bjerget Hor mod Sivhavet. “Vi er ved at dø af sult og tørst her i ørkenen, og

4 Mos 20,14-29
Da hele menigheden så,
at Aron var død, græd
hele Israels hus over ham
i tredive dage.
4 Mos 20,29
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De mange år i ørkenen havde gjort dem seje og udholdende. De indtog
Sihons land, og mange slog sig ned i deres byer.
Noget senere begav de sig på vej mod Bashan. Kong Og i Bashan havde
hørt, hvordan det var gået med Sihon, så han rykkede straks ud med en
vældig hær. “Frygt ikke for dem,” sagde Gud til Moses, og også denne gang
gav han israelitterne sejr, så de nu kunne erobre Bashan.
Nu var de nået til floden Jordan og kunne se over til byen Jeriko på den
anden side.

Bileams æsel 							11. marts

4 Mos 21,4-9
Så lavede Moses en
kobberslange og satte den
på en stang; hvis nogen
så blev bidt af en slange
og rettede sit blik mod
kobberslangen, beholdt
han livet.
4 Mos 21,9

4 Mos 21,21–22,1
Moses sendte nogle mænd
ud for at udspionere
Jazer, og israelitterne
indtog den med
tilhørende småbyer og
fordrev amoritterne, som
boede der.
4 Mos 21,32

vi får ikke andet end manna, dag ud og dag ind.” De glemte, at de blev holdt
i live af mannaen dag efter dag.
Da de skulle slå lejr, sendte Gud en vrimmel af farlige giftslanger fra den
stenede jord. Mange døde af deres bid, og israelitterne skreg og klagede deres
nød for Moses. “Vi har syndet! Bed til Gud for os!” råbte de.
Guds svar til Moses var, at han skulle smelte kobber og sno det til en
slange, der skulle rejses midt i lejren, og alle, der vendte sig og så på slangen,
skulle blive helbredt.
Moses gjorde, som Gud havde sagt, og alle, der så op på slangen, blev
reddet.

Gud giver israelitterne sejr 				

10. marts

Israelitterne nærmede sig amoritternes land og sendte bud til kongen Sihon:
“Må vi gå gennem dit land? Vi vil hverken spise eller drikke noget af det, der
er i landet.”
Amoritterkongen Sihon havde hørt om det vandrende folk, og han
frygtede for at få dem ind i sit land. Han sagde ikke bare nej, men kom imod
dem med en stor hær, og det kom til et vældigt slag, som israelitterne vandt.

De slog lejr på Moabs sletter øst for Jeriko. Balak, kongen i Moab, var rystet.
Var turen nu kommet til ham? Han sendte i sin nød bud efter Bileam, der var
en kendt spåmand. “Den, du velsigner, bliver velsignet, og den, du forbander,
bliver forbandet,” sagde han. “Kom og forband dette folk, Israel, så vil jeg give
dig alle de penge, du forlanger.”
Balaks mænd bragte dette bud fra kongen, og Bileam bad dem blive hos
sig natten over. “Jeg må først høre, hvad Gud siger til mig, inden jeg kan give
jer svar.”
Gud spurgte Bileam, hvem disse mænd var, og Bileam fortalte ham det,
og Gud sagde, at han ikke skulle gå med dem. “Du må ikke forbande det
folk, som jeg velsigner,” sagde Gud til ham.
Med dette svar måtte Balaks mænd vende tilbage.
Men Balak sendte andre stormænd af sted med løfte om mægtige gaver,
og fristelsen blev for stor for Bileam. “Rejs,” sagde Gud, “men sig ikke andet
end det, jeg giver dig at sige.”
Han sadlede sit æsel, men midt på stien stillede Gud en engel i vejen for
ham. Bileam kunne ikke se englen, men det kunne æslet, og det flyttede sig
ikke af stedet. Bileam slog løs på det, men æslet blev stædigt stående. Bileam
hidsede sig mere og mere op og slog løs på det stakkels æsel, men forgæves.
Æslet stod, hvor det stod. De var inde i en smal klippespalte, så de kunne
ikke vende om, og nu gav Gud æslet evne til at snakke, og med store øjne
hørte Bileam æslet sige: “Har jeg ikke tjent dig trofast? Hvorfor slår du mig
så?”

4 Mos 22
Da åbnede Herren æslets
mund, og det sagde til
Bileam: ‘Hvad har jeg
gjort dig, siden du nu har
slået mig tre gange?’
4 Mos 22,28
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forbande israelitterne, men også denne gang kom der kun velsignelser fra
Bileams mund.
“Sådan siger Bileam, hvis øje ser klart: Dine telte, Israel, er dejlige som
træer, Herren selv har plantet ved vandløbet. Velsignet de, der velsigner dig,
og forbandet de, der forbander dig.”
“Jeg sendte bud efter dig, for at du skulle forbande og ikke velsigne,” råbte
Balak rasende. “Du får i hvert fald ingen penge af mig!”
“Selv om du gav mig alt det sølv og guld, der kan være i dit hus, kan jeg
ikke sige andet end det, Gud giver mig besked om at sige,” sagde Bileam
stille og sang en sang om Guds folk.
“Dette siger han, som ser, hvad den almægtige ser: I det fjerne ser jeg en
stjerne dukke op i dette folk, en herskerstav i Israel.”
Balak vendte ham rasende ryggen og gik sin vej.
Gud åbnede Bileams øjne, så han kunne se Guds engel. Og englen sagde
til ham, at han skulle følge med til Balak, men kun sige de ord, Gud lagde
ham i munden.

Bileams velsignelse 						12. marts

4 Mos 23–24
Da lagde Herren et ord i
Bileams mund og sagde:
‘Vend tilbage til Balak
og sig dette til ham!’
4 Mos 23,5

“Nu er jeg reddet,” tænkte Balak, da han ønskede Bileam velkommen.
“Endelig! Nu må du forbande dette folk for mig.”
“Jeg kan ikke sige andet end det, Gud giver mig at sige,” sagde Bileam.
Der blev nu bygget syv altre og ofret okser og væddere på hvert af dem, men
Bileam råbte:
“Hvordan skulle jeg forbande, når Gud ikke forbander? Hvordan skulle
jeg kalde på Guds vrede, når Gud ikke er vred?”
Den, der blev vred, var Balak. Han førte Bileam over til et andet
udsigtspunkt, byggede nye altre og ofrede okser og væddere på dem.
“Herren er med Israel. Gud førte sit folk ud af Egypten,” råbte Bileam.
Balak var ved at gå ud af sit gode skind af vrede, men turde ikke gøre
denne Guds mand noget. Han gjorde et sidste forsøg på at få Bileam til at

Et helligt folk 						13. marts
Efter fyrre år i ørkenen stod israelitterne nu ved grænsen til det land, Gud
havde lovet dem, og Moses var nået til afslutningen af den opgave, Gud
havde givet ham. Han samlede folket omkring sig og holdt sin sidste tale til
dem.
“I må aldrig glemme, hvad Gud har gjort imod jer. Han reddede jer ud af
Egypten og gjorde store undere for jeres øjne den ene gang efter den anden.
I var tit ulydige, men Gud tilgav jer og hjalp jer videre. Nu står I ved grænsen
til det land, Gud har lovet jer. Luk ørerne op, og hør nu godt efter det, han
siger til jer:
Når I kommer ind i Kana’an, må I ikke glemme de fattige. Del med
andre, og lån penge til dem, der har brug for det. Når der er gået syv år, skal I
slette gælden. Vær gode mod hinanden, så vil Gud være god mod jer.
Jeg stiller jer over for et valg: døden eller livet. Så vælg da livet, som er
lydighed mod mig. Lyt ikke til de falske guder, I vil møde i det nye land.
Jeg vil være ganske nær hos jer i de ord og i de bud, jeg har givet jer. Vær
lydige mod mig, og hold fast ved mig, så vil jeg velsigne jer.”

5 Mos 30
‘Jeg tager i dag himlen
og jorden til vidne
imod jer: Jeg har stillet
dig over for livet og
døden, velsignelsen og
forbandelsen. Så vælg da
livet, for at du og dine
efterkommere må leve ...’
5 Mos 30,19
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Joh 13,21-30
og Matt 26,26-28
‘Tag det og spis det;
dette er mit legeme.’
Matt 26,26b
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Forræderiet 							30. oktober

Vennerne faldt i søvn 					

Jesus og hans venner spiste påskemåltidet sammen. Disciplene var kede af det,
for Jesus var så alvorlig og bedrøvet.
Pludselig siger han: “En af jer kommer til at forråde mig.” De blev rystede
og forvirrede og begyndte hver især at spørge: “Det er da vel ikke mig?”
Johannes, der sad nærmest ved Jesus, spurgte Jesus med lav stemme:
“Hvem er det?”
“Det er ham, jeg rækker brødet til,” og i det samme dyppede han et stykke
brød i sovsen og rakte det til Judas. Dette plejede at være tegn på venskab, så
de forstod det ikke.
Da Judas havde fået brødet, gav det et stød i ham af ondskab. “Det, du gør,
gør det snart,” sagde Jesus bare.
Judas gik hurtigt ud i den mørke nat, og de andre troede, at han havde
glemt at købe noget, for det var ham, der havde pungen. Jesus tog et brød,
brækkede det over og gav disciplene hver et stykke.
“Dette er mit legeme, som jeg vil give for jer.”
Derefter tog han bægeret med vin og sagde: “Dette er mit blod, som jeg vil
give for jer.”
Stille tog disciplene imod brødet og vinen. Først efter at Jesus var død,
forstod de, hvad han mente med disse ord.

Da de havde spist, gik de ud til Oliebjerget. På vejen sagde Jesus:
“I kommer alle til at svigte mig, for sådan står der skrevet hos de gamle
profeter: ‘De vil slå hyrden ihjel, og alle fårene vil blive spredt.’
Den ivrige Peter sagde straks: “Om så alle de andre render deres vej, så
bliver jeg i hvert fald hos dig!”
Med et bedrøvet smil så Jesus på ham og sagde:
“Peter, før hanen har galet to gange i nat, vil du have fornægtet mig tre
gange.”
Tavse gik de videre og kom til sidst ind i Getsemane have. Jesus lod
disciplene hvile der, men tog Peter, Jakob og Johannes med lidt længere ind i
haven. Han havde brug for at have sine nærmeste venner i nærheden. Og nu
så de tre noget, de aldrig før havde set:
Jesus var bange! Hans øjne var mørke af angst og fortvivlelse, og han bad
dem bede for ham. Selv gik han lidt videre, faldt på sine knæ og råbte til Gud.
Han råbte om at blive fri for det, han nu skulle igennem. “Hvis du vil det,”
tilføjede han.
Så rejste han sig og gik hen til de tre disciple, men opdagede, at de sad og
sov. “Du sover, Peter?” sagde han. Peter, der havde lovet så meget. “Ikke engang
en time kunne du våge sammen med mig. Du mener det godt, men er svag.”
Så gik han tilbage og bad den samme bøn til sin Far, og endnu en gang
kom han tilbage til sine venner, men de var igen faldet i søvn. De skammede
sig og vidste ikke, hvad de skulle sige. For tredje gang faldt Jesus på knæ og
overgav sig helt til sin Fars vilje. Rolig kom han nu tilbage til disciplene, som
igen lå og sov. “I sover og hviler jer? Nu må I rejse jer, for ham, som forråder
mig, er her allerede.”

31. oktober

Jesus tages til fange 					1. november
Nu kunne de alle sammen høre det, lyden af klirrende våben, og mellem
træerne kunne de fornemme lugten af osende fakler og se lys mellem grenene.
En flok tempelsoldater kom imod dem med Judas i spidsen. Soldaterne, der
skulle arrestere Jesus, vidste ikke, hvordan han så ud, så Judas havde aftalt med

Mark 14,26-42
‘Ånden er rede, men
kødet er skrøbeligt.’
Mark 14,38b
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Mark 14,43-52,
Luk 22,47-54
og Joh 18,1-11
Jesus sagde til ham:
‘Judas, forråder du
Menneskesønnen
med et kys?’
Luk 22,48
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dem, at Jesus var den, han ville hilse med et kys. Og det gjorde han. Jesus så på
ham og sagde:
“Forråder du Menneskesønnen med et kys?”
Der blev nu vild forvirring. Peter greb sit sværd og huggede øret af en
af soldaterne, en der hed Malkus. Men Jesus standsede ham. “Her skal ikke
kæmpes med sværd,” sagde han. “Hvis jeg ville, kunne jeg bede min Far sende
en hær af engle.” Jesus rørte ved Malkus og helede hans øre.
Nu havde panikken grebet disciplene, og de flygtede rædselsslagne.

Tidlig morgen 							2. november

Matt 26,57-75
Og Peter huskede det
ord, Jesus havde sagt:
‘Før hanen galer, vil du
fornægte mig tre gange.’
Og han gik udenfor og
græd bitterligt.
Matt 26,75

Soldaterne trak af sted med Jesus og førte ham til ypperstepræsten Kajfas’
hus. Han havde i nattens mulm og mørke samlet Rådet og de andre
ypperstepræster. Han havde også fået fat i folk, der vidnede falsk og løj om
Jesus, men det var alt sammen så forvirret, at Jesus ikke kunne dømmes på
det. Til sidst spurgte ypperstepræsten rent ud: “Sig os, er du Kristus, Guds
søn?”
Indtil da havde Jesus ikke sagt et ord, ikke protesteret mod alle de løgne,
der var blevet sagt. Nu så han op og svarede højt og frimodigt: “Du sagde det
selv. Og snart skal Menneskesønnen sidde ved Guds højre hånd.”
Da flængede ypperstepræsten sit tøj, mens han råbte: “Han spotter Gud.
Nu har vi ikke brug for flere beviser.” Alle var i vildt oprør, nogle spyttede
på ham, andre slog ham. Mens dette foregik, gik mennesker til og fra ude i
gården. Soldater, tjenestepiger og nogle nysgerrige. Det var mørkt og koldt, og
der var tændt en kulild, der gav lidt lys og varme.
Også Peter havde listet sig ind sammen med Johannes, der kendte en af
tjenerne.
En tjenestepige standsede op, kiggede på Peter og sagde: “Du er da en af
dem, der plejede at være sammen med Jesus.”
“Jeg aner ikke, hvad du snakker om,” mumlede Peter og gik hen imod
porten. Der kiggede en anden tjenestepige på ham og sagde ligesom den
første: “Du er også en af dem.”

Peter bandede og sagde: “Jeg kender overhovedet ikke det menneske.” Kort
efter kom der flere hen til Peter: “Jo, du er da også en af Jesu tilhængere. Dit
sprog røber dig. Det er tydeligt, at du kommer fra Galilæa.”
Skrækslagen gav Peter sig til at bande og sværge på, at han ikke kendte
noget til Jesus. I samme øjeblik lød der et skingert hanegal, og straks slog det
ned i Peter, hvad Jesus havde sagt: “Før hanen galer to gange, har du fornægtet
mig tre gange,” og han gik fortvivlet udenfor og græd.

Morderen går fri						3. november
Jesus blev nu ført hen til den romerske statholder, Pilatus. Det jødiske råd
havde ikke selv ret til at dømme nogen til døden, derfor blev han sendt til
statholderen. De havde anklaget Jesus for at ville gøre sig selv til konge, altså
en slags oprører. Men Pilatus kunne ikke finde nogen skyld hos ham. Jesus
stod bundet foran ham, ganske rolig, uden at forsvare sig.
“Hvad siger du til alt det, de anklager dig for?” spurgte Pilatus.
Men Jesus tav.
Pilatus følte sig urolig. Han brød sig ikke om situationen, for han var klar
over, at Jesus var uskyldig. Da fik han en god ide. Ved højtiden plejede han
altid at løslade en fange.
I fængslet sad der en fange ved navn Barabbas, en farlig mand, som alle
kendte til. Pilatus gik ud på balkonen og talte til folket: “I ved, at jeg plejer

Matt 27,11-26
‘Jeg er uskyldig i denne
mands blod. Det
bliver jeres sag.’
Matt 27,24b
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at frigive en fange ved højtiden. Nu har I valget mellem Jesus og Barabbas.”
Pilatus var sikker på, at de ville vælge Jesus, men ypperstepræsterne havde
sørget for at placere deres tilhængere rundt omkring i mængden, og de gav sig
taktfast til at råbe: “Giv Barabbas fri.”
Forfærdet lyttede Pilatus til råbene, rakte sin hånd i vejret og spurgte:
“Hvad vil I så, at jeg skal gøre ved Jesus?”
“Korsfæst ham! Korsfæst ham!” skreg de nede fra mængden.
Pilatus kunne se, at der blev uro i mængden, og at han ikke kunne
overbevise dem, så han bøjede sig. Men han ville ikke tage ansvaret for denne
uretfærdige dom, så mens folk så på, fik han bragt et fad med vand ud til sig.
Han dyppede sine hænder i vandet og sagde, så alle kunne høre det: “Jeg har
ikke del i denne dom.” Jesus blev ført bort for at korsfæstes, og morderen
Barabbas slap ud af fængslet.

Jødernes konge						4. november
Matt 27,27-32
Så førte de [ Jesus] ud for
at korsfæste ham.
Matt 27,31b

Statholderens soldater førte nu Jesus ud i gården og gav sig til at gøre grin
med Jesus. De tog tøjet af ham og hængte en gammel, rød soldaterkappe over
skuldrene på ham. Nogle skar grene af en tjørnebusk med lange, spidse torne.
Den vred de sammen til en krone og pressede den ned over hans hoved, så
blodet piblede frem. En af dem plantede en stok i hans højre hånd, faldt på
knæ foran ham og råbte grinende: “Vær hilset, du jødernes konge!”
Da de ikke gad det mere, tog de stokken fra Jesus og gav sig i stedet til at
banke løs på ham.
Men nu var tiden kommet til at gå ud til Golgata, hvor han skulle
korsfæstes. Der stod den tunge pæl og ventede, og tværbjælken blev lagt på
Jesu skuldre. Den skulle han selv bære. Men på vejen ud til Golgata var Jesus
flere gange ved at falde sammen under den tunge byrde, og til sidst råbte en af
soldaterne på en mand i mængden. Han så ud til at være stor og stærk. “Hej
du der, kom herhen og hjælp manden med at bære!”
Simon fra Kyrene, som manden hed, tog den tunge bjælke og bar den
resten af vejen ud til Golgata.

Hovedskalstedet 						5. november
Da de nåede ud til Golgata, hamrede de Jesus fast til korset. To røvere blev
også korsfæstet, en på hver side af Jesus. De hørte Jesus sige: “Far, tilgiv dem,
for de ved ikke, hvad de gør!” Den bøn bad Jesus for dem, der pinte ham!
Soldaterne hånede ham og råbte: “Du, der har hjulpet så mange, må vel
også kunne hjælpe dig selv!” Andre soldater fordrev tiden med terningespil.
Gevinsten var Jesu kappe. På korset over Jesu hoved havde de skrevet på en
træplade: Jesus af Nazaret, jødernes konge.
Flere af de skriftkloge gik forbi og råbte til ham:
“Hvis du er Guds søn, kan du vel også redde dig selv!”
Det samme sagde den ene af røverne, men den anden bad ham tie stille
og sagde: “Frygter du ikke Gud? Vi hænger her, fordi vi har fortjent det, men
denne mand har ikke gjort noget galt.” Så drejede han hovedet og så på Jesus
og spurgte stille: “Vil du ikke nok tænke på mig, når du kommer i dit rige?”
Og Jesus svarede:
“Du kan være sikker. I dag skal du være med mig i Paradis.”

Luk 23,32-46
og Joh 19,25-30
Og Jesus sagde til ham:
‘Sandelig siger jeg dig:
I dag skal du være med
mig i Paradis.’
Luk 23,43

