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I Fokus

Vad kan du om påsken?
1) När infaller Påskdagen?
a) Den söndag, som följer på första fullmånen efter julens avslutning i och med 
    Maria kyrkogångsdag .
b) Den söndag, som följer på nymåne efter vårdagjämningen. 
c) Den söndag, som följer på första fullmånen efter vårdagjämningen.
2) Fastan säger vi är 40 dagar innan påsk. Men räknar man i kalendern 
     är det 46 dagar mellan askonsdag och påskdag. Varför är det skillnad?
a) Förr hade man inte riktigt koll på detta med skottdagen
b) Söndagarna i fastan är undantagna som fastedagar.
c) Förr så räknades inte stilla veckan in i fastetiden.
3) Vilken av följande personer var inte med vid den tomma graven?
a) Johanna
b) Petrus
c) Judas
4) Varifrån kommer ordet påsk?
a) Från det hebreiska ordet ”pasach” som betyder ”gå förbi”
b) Från det arameiska ordet ”paska” som betyder ”uppståndelse”
c) Från det fornnordiska ordet ”pask” som betyder vår. 
5) Vart var lärjungarna på väg när de fick sällskap av den uppståndne Jesus?
a) Tiberias
b) Jeriko
c) Emmaus 
6) Varför heter det skärtorsdag?
a) Skärtorsdagen firas för att Jesus då instiftar nattvarden och i modern tid har
     det blivit en förväxling med att brödet skärs istället för bryts.
b) Namnet kommer av ordet ”skära” som betyder ”rena” och har med bot att göra. 
c) Namnet kommer av ordet ”skära” som betyder ”rena” och kopplar till att 
     Jesus tvättar lärjungarnas fötter i samband med Jesu instiftelse av nattvarden.
7) Vad hette mannen som hjälpte Jesus att bära korset under lidandets 
     vandring mot Golgata?
a) Simon
b) Josef
c) Barabbas
8) Varför äter vi ägg vid påsk?
a) Ägget symboliserar livet som bryter igenom det hårda skalet, graven.
b) På våren finns det gott om ägg
c) I det gamla samhället blev det tillåtet att äta ägg när fastan avslutats. 
    Vid påsken fanns därmed ett överskott på ägg.
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