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PÅSK PÅ PLATS I JERUSALEM

Betfage

övre 
salenTemplet

Getsemane

Stora rådet förhörde Jesus vid tempelplatsen
Bilden är tagen vid Herodes palats där Pilatus förhörde Jesus

Golgata
Graven
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Palmsöndagen började i Betfage där Jesus satt upp på åsnan

Processionen gick på baksidan av Olivberget
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Vägen kantades av åskådare

Hosiannaropen ekade! Man sjöng lovsång på olika språk
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Många tusen gick i den långa processionen 

Vi närmar oss Lejonporten som en gång hette Fårporten 
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Man spelade och sjöng på olika språk

Glädjen var mycket stor
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Processionen slutade vid Betesda där Jesus helade en man

Torsdag - Påskmåltid i övre salen

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, 
tackade Gud, bröt det och gav åt 
lärjungarna och sade: "Tag och ät. 
Detta är min kropp." 27 Och han tog en 
bägare, tackade Gud och gav åt dem 
och sade: "Drick av den alla. 

28 Detta är mitt blod, 
förbundsblodet, som blir utgjutet 
för många till syndernas förlåtelse. 
29 Jag säger er: Från denna stund ska 
jag inte dricka av vinstockens frukt 
förrän den dag jag dricker det nytt 
med er i min Fars rike." 
30 När de sedan hade sjungit 
lovsången , gick de ut till Olivberget. 
(Matt 26:26-30)
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Getsemane låg på Olivberget

Getsemane låg på Olivberget
36 Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane , och 
han sade till lärjungarna: "Sätt er här medan jag går dit bort och ber." 
37 Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och han greps av 
sorg och ångest 38 och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända 
till döds. Stanna här och vaka med mig." 39 Han gick lite längre fram, 
föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den 
här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." 
(Matt 26:36-39)
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Getsemane låg på Olivberget
47 Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom 
en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets 
äldste. 48 Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: "Den jag 
kysser är det. Grip honom." 49 Och han gick genast fram till Jesus och 
sade: "Var hälsad, rabbi!", och kysste honom. 50 Jesus sade till honom: 
"Min vän, är det därför du är här?" Då gick de fram och grep Jesus och 
höll fast honom. (Matt 26:47-50)

Jesus förhörs på torsdagsnatten och fredag morgon

Stora rådet möttes här



2015-04-07

9

Tidigt fredag morgon förs Jesus till Pilatus som bodde i Herodes palats

Man har hittat bevis på Herodes palats i Davids torn
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Här finns grundstenar till Herodes palats

Jesus gick smärtornas väg Via Dolorosa
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…de kom till den plats som kallas Huvudskallen (Luk 23:33)

…de kom till den plats som kallas Huvudskallen (Luk 23:33)

• Stenansiktet har bildats före Kristus pga ett stenbrott
• Judarna stenade människor på den här platsen
• Platsen användes av romarna för korsfästelser 
• Romarna korsfäste vid stora vägar för att avskräcka brott
• Här gick vägen till Damaskus i norr och Jeriko i öster
• Jesus korsfästes utanför stadsporten (Hebr 13:12)
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41 Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård (Joh 19:41)

och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. 
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42 Där lade de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och 
graven låg nära. (Joh 19:41)

1 Tidigt den första veckodagen , medan det ännu var mörkt, kom 
Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från 
graven. (Joh 20:1)
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(Joh 20:11-17)
11 Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig 
in i graven, 12 fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp 
hade legat, den ene vid huvudändan och den andre vid fotändan. 13 De 
frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit 
min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom." 

14 När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men 
hon förstod inte att det var han. 15 Jesus frågade henne: "Kvinna, varför 
gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren 
och sade till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, 
så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." 
16 Jesus sade till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sade till 
honom på hebreiska: "Rabbuni!" – det betyder lärare. 17 Jesus sade till 
henne: "Rör mig inte , för jag har inte stigit upp till Fadern än. 
Men gå till mina bröder och 
säg till dem att jag stiger upp 
till min Far och er Far, till min 
Gud och er Gud.” 
(Joh 20:11-17)
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Han är inte här för han uppstod den femte april år 33

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig 
ska leva om han än dör
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26 och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du 
detta?” (Joh 11:25-26)

Kristus är uppstånden! - Ja han är sannerligen uppstånden!


