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Soldaten och sandalerna  

NAMN:

Han kommer! 
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Den sten som byggnads-
arbetarna kastade bort har blivit 

en hörnsten.  
PS 118:22

LURIGT & KLURIGTHan kommer!
S

ÖNDAG

25 mars

Judar från hela det romerska 
riket hade kommit till Jerusa-

lem eftersom den 
stora påskhögtiden 
skulle firas. Till påsk 
skulle många tu-

sentals felfria lamm 
slaktas i templet och 

alla skulle äta 
påskmåltid och 
tänka på Guds 
härliga befrielse 
ut ur Egypten 

för länge sedan. Det var vår, det var 
fest och om nu den där omtalade profeten 

också skulle komma så skulle det kunna bli en 
fantastisk vecka. Tänk om Gud skulle gripa in 
med makt igen och befria sitt folk en gång till!

Och Jesus kom! När han red in i staden på 
en åsna jublade människorna och gav honom 
ett kungligt mottagande. Jesus, där uppe på 
åsnan, visste något som ingen annan visste: 
den här påsken skulle bli speciell. Trots att 
Jesus hade försökt förklara för lärjungarna 

vad som skulle hända så hade 
inte ens de förstått. En gång 
hade Johannes Döparen pe-
kat på Jesus och sagt: Se 
Guds lamm, som tar bort 
världens synd. Nu skul-
le det bli verklighet. När 
det några dagar senare 
var dags att slakta lam-
men i templet så skul-
le Jesus i den stunden 
hänga på korset som ett 
felfritt offer som tog alla 
människors synd på sig. 

Då hade de jublande 
människorna vänt honom ryg-
gen och spottade istället på ho-
nom. Det var ingen som såg och för-
stod att där på korset hängde en verklig 
kung. Inte bara en jordisk kung som 
befriade från den romerska ockupa-
tionsmakten utan en som befriade 
från synd och som genom sin död 
bjöd in dem till Guds underbara rike! 

JOHANNA NYHOLM SKOGLUND

VAD ROPADE FOLKET NÄR JESUS RED IN I JERUSALEM? FÄRGLÄGG ALLA LÖV MED EN 
GRÖN PRICK I! ORDET DU FÅR FRAM BETYDER ”RÄDDA OSS!” 

Lilla rutan

Glad pask! 
.

Har du tittat på en hockey- eller fotbollsmatch där ditt favoritlag 
håller på att förlora, men i allra sista minuten ändå lyckas sätta det 
avgörande målet och vinna? Eller sett på en äventyrsfilm eller läst 
i en spännande bok då huvudpersonen håller på att gå under men 
lyckas rädda sig i allra sista ögonblicket? Vilken lättnad och glädje! 

Påsken är alla kristnas största högtid. Varje år i tusentals kyrkor 
runtom i världen utropas den glada påskhälsningen: ”Kristus är 
uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!” Med denna 
hälsning bekräftar vi att Jesus uppståndelse gäller för oss alla 
även i dag. Han segrade över döden när det såg som mörkast ut. 
Han räddade oss i sista ögonblicket. Vilken glädje! 

Inese och Henny
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– Farfar! Jag har lite dricka till dig. Du måste 
vara törstig? Levi hade precis kommit hem 
från skolan. I den ena handen hade han sin 
trätavla, i den andra en kruka med vatten. Ute 
var det väldigt varmt så här års. 

Levi gjorde allt vad han kunde för farfar 
numera. Han hade hört föräldrarna prata om 
att farfar var allvarligt sjuk, och att han kan-
ske aldrig skulle bli frisk igen. Levi sköt bort 
tankarna på sjukdom och död. Han tyckte så 
väldigt mycket om den gamla mannen, och 
han orkade inte tänka på att han kanske skulle 
dö snart. 

– Kom och sätt dig här Levi, jag har något 
att berätta till dig, sa farfar med trött röst. 

Levi satte sig på golvet bredvid farfars 
matta. Farfars berättelser brukade vara spän-
nande. Men det var något särskilt med farfars 
ögon i dag. De var mycket allvarligare än van-
ligt. Levi fick en underlig känsla i magen …

– Du förstår, hela mitt liv så har jag burit på 
en lögn. Jag har varit feg som inte har berättat 
det för någon. Jag hoppas att du är modigare 
än jag, Levi, så att du berättar den här histori-
en vidare. Jag har ju berättat för dig att jag var 
soldat när jag var ung - precis som de flesta 
pojkar i min ålder var. 

Levi nickade. 
– En av våra uppgifter var att vara på plats 

och hålla vakt när fångar korsfästes. En dag 
precis före påskhögtiden fick jag veta 
att jag skulle vakta en väldigt speciell 
man. Han kallade sig judarnas konung 
och Guds son. Jag tänkte att den man-
nen måste vara galen. Därför blev jag 
överraskad när jag fick se honom. Han 
såg inte det minsta galen ut. Han gick 
till platsen där de korsfästes utan ett 
ord. Andra fångar skrek och bar sig 
åt, sparkade och slog omkring sig, 
men han gick vägen helt stilla. Ett litet 
ögonblick mötte hans blick min, och 
då såg jag att det inte fanns någon  
galenskap i dem - det var bara kärlek. 

– Vem var han, farfar? Blev han 
korsfäst? 

Levi tyckte om när farfar berätta-
de, och den här berättelsen var visst 
något alldeles speciellt. 

– Ja, han blev korsfäst. Men innan 
han dog, var vi soldater fruktansvärt 
elaka mot honom. Vi retade honom, 
och vi spottade på honom. Jag ång-
rar så enormt det jag gjorde, sa farfar 
sorgset. 

– Strax innan han dog sa 
han något som jag aldrig 
glömmer: ”Far, förlåt dem, 
de vet inte vad de gör.” Jag 
kände ett hugg inne i mig när 
han sa det och jag tänkte att 
det där, det gällde mig. 

Efter att han hade dött 
och tagits ner från korset, 
tog vi hans kläder och drog 
lott om dem. 

Det gick rykten om att den 
där mannen hade sagt att 
han skulle bli levande igen 
efter tre dagar. Självklart var 
det ingen av oss som trod-
de på det, men våra ledare 
var rädda att hans lärjung-
ar skulle komma och stjäla 
hans kropp för att det skulle 
se ut som om han hade bli-
vit levande igen. Därför blev 
jag och ett par andra satta att 
vakta graven. 

Den tredje dagen hän-
de det något underligt. Det 
blev en stor jordbävning, och 
marken under oss skakade. 
I detsamma rullade stenen 
framför gravens öppning un-
dan och en lysande gestalt 
kom ut från graven. Jag blev så rädd som jag 
aldrig hade varit tidigare. Jag kastade mig ner 
på marken och vågade inte resa mig upp för-
rän efter en lång stund. 

När alltsammans var över reste vi oss och 
kikade in i graven. Den var tom. Det enda som 
låg där var liksvepningen. 

Vi var rädda för att berätta detta för våra led-
are, vi trodde att de skulle straffa oss därför att vi 
inte hade vaktat tillräckligt bra. Men vi hade inte 
behövt oroa oss. De betalade oss för att säga att 
hans vänner hade hämtat kroppen ur graven. De 
sa till oss att ljuga om det som hade hänt. 

Men Levi, det var inte vänner till Jesus som 
tog honom därifrån. Han måste ha blivit levan-
de och kommit ut ur graven själv. 

Levi skakade på lockarna. 
– Det går väl inte? 
– Nej, inte med mindre än att du är Guds 

son. Och vet du, Levi, jag tror att denne Jesus 
är Guds son. Jag tror att han hade rätt. Jag 
har bestämt mig för att inte tiga om den här 
hemligheten mer. Nu när jag har berättat för 
dig, så hoppas jag att du vill berätta det vidare. 

Farfar bad Levi att hämta en korg som stod 
i ett hörn av rummet. Ur korgen tog han upp 
ett par sandaler. 

Soldaten och sandalerna

SE NÄSTA SIDA!
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– De här sandalerna vill jag att du ska 
ha. 

Levi såg oförstående ut. Ett par gam-
la, slitna sandaler. Han som bara gick 
barfota behövde inte dem. Dessutom 
var de alldeles för stora för honom.

– De här sandalerna tillhörde Jesus, 
sa farfar stilla. Det var dem jag vann när 
vi drog lott om hans kläder. 

Levi tittade på de slitna sandalerna 
och sa:

– Den där Jesus skulle jag gärna vilja 
veta mer om.

– Jag har nog inte mer att berätta för 
dig, pojken min. Men om han är Guds 
son, som jag tror, så hoppas jag att kärle-
ken som jag såg i hans ögon också gäller 
dig. Jag har provat att be till honom och 
det känns som att han ger mig svar. Nu 
känner jag mig fri och glad. Snart är mitt 
liv på jorden över. Men kärleken som jag 
såg i Jesus ögon ger mig trygghet. 

Levi kände den underliga, lite värkan-
de känslan i magen igen. 

– Nej, farfar, säg inte så! 
– Jo, pojken min. Ta med dig san-

dalerna och gå ut. Jag har hört att det 
är några i vår by som kallar sig kristna. 
De är människor som kände Jesus och 
som tror att han är Guds son. Ta med 
dig sandalerna till dem och be dem att 
berätta mer för dig om Jesus. Och kom 
ihåg, Levi: hemligheten som jag berät-
tade om ska inte vara någon hemlighet 
mer. Jesus uppstod från graven. Han är 
verkligen Guds son. 

TORUNN HARALDSEN

PUBLICERAD MED TILLSTÅND AV SUPERBLINK.NO 

ÖVERSÄTTNING: JOHANNA NYHOLM SKOGLUND

– Ja, svarar Linnea glatt. I morgon 
får jag sova så länge jag vill!

Hon tar en macka i kylen 
och sprättar snabbt upp 
brevet som kommit från 
Maria, brevkompisen i 
Umeå.

– Mamma, varför 
firar vi påsk?

– Det är för att Je-
sus dog och blev levan-
de igen.

– Usch, det där 
med att han dog, 
det är väl inget ro-
ligt att minnas? säger Linnea 
och ser frågande ut.

– När Jesus dog och blev levande igen be-
visade han att han vunnit över döden och det 
onda, förklarar mamma. Det finns så mycket 
ont här i världen, men när vi tror på Jesus står 
vi på det godas sida. Bra va?

Ja, det fick Linnea hålla med om, men hon 
undrar över en annan sak:

– I brevet från Maria står det att hennes 
mamma inte vill att hon skall vara påskkär ring, 
säger Linnea.

– Berättade fröken något om det i skolan? 
undrar mamma.

– Ja, hon sa att förr trodde man på att man 
skulle jaga bort det onda på olika sätt och man 
tände eldar och sånt för att hindra häxorna att 
stanna på sin gård när de var på väg till Blåkul-
la. Det verkar ruskigt tycker jag.

– Ja, och sen blev det en lek av det, som 
le ver kvar nu också! Nu vet vi att det inte är 
så och därför tycker jag att man kan gå runt 
till grannarna och önska glad påsk och få påsk-
godis utan att vara utklädd till påskkärring.

– Ja, det vill jag göra! Om jag vågar kan 

Påskkärringar och sånt...

jag sjunga vårsången vi tränade på i skolan 
också!

Linnea ser glad ut och då hon dukat av 
bordet springer hon till telefonen för att ringa 
Lisa. När mamma hänger upp de gula påsk-
gardinerna hör hon hur Lin nea och Lisa pratar 
om vad de ska göra på eftermiddagen. Linnea 
berättar om vad mamma och hon pratat om.

– … Men du kan väl klä ut dig om du vill! hör 
hon Linnea svara Lisa i telefonen. Så kan vi rita 
kort och sedan dela ut påskkorten som vi gjort … 

Till slut är båda flickorna överens och hela 
eftermiddagen har de jätteroligt med att rita 
bilder och sedan gå runt till grannarna och 
önska glad påsk.

På kvällen sitter Linnea uppkrupen i soffan 
med en påse godis och frukt.

– Mmm, det är gott med påsk godis! Men 
det är ändå mycket bättre, det där med Jesus 
istället för häxor, fortsätter hon.

Mamma och pappa försöker tigga var sitt 
chokladägg av Linnea, men det får de inte!

– Ni får gå runt och önska glad påsk själva. 
Då får ni också godis, skrattar hon.

ROSA WESTMARK

Linnea är på väg hem från skolan. Solen 
ski ner och på träden kan hon se små, 
små gröna blad. Konstigt tycker hon, för 
det var inte alls längesedan det låg kall 
snö på träden - och nu kommer det blad! 
När hon går förbi grannen håller de på 
att lägga ny gräsmatta och grannpojken 
Malte vinkar stolt bakom spa karna på en 
liten grävmaskin som håller på att lägga 
ut jord. Det är förstås hans pappa som 
kör, men Malte som älskar maskiner får 
också vara med. Linnea vinkar glatt tillba-
ka och hoppar vidare hemåt.

Linnea går i första klass och gillar verkli-
gen det där med skolan. Hon trivs bra med 
kompisarna - de flesta - och tycker att det 
är kul att lära sig en massa nya saker. I 
dag pratade de om påsken i skolan; om 
påskkär ringar, ägg och godis. Det där med 
godis lät ju gott, men hade inte mamma 
och ledaren i söndagsskolan sagt att pås-
ken handlade om Jesus?

Genom fönstret ser Linnea att mam-
ma håller på att putsa köksfönstret.

– Hej min lilla vän! ropar mamma då 
Lin nea kommer in. Är det skönt med 
påsklov nu?
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BOOM
!!

GIPSÄGG DETTA BEHÖVS:
GIPSBINDA (CA TRE METER PER ÄGG)
BALLONG
LITEN SKÅL
SKÅL MED VATTEN
SAX
NÅL
SKYDDSPAPPER
EV. SPRITPENNA

BÖRJA MED ATT LÄGGA UT NÅGOT SOM 
SKYDDAR BORDET DÄR DU SKA STÅ OCH 
ARBETA, TEX EN TIDNING ELLER OMSLAGS-
PAPPER. DET KAN BLI GANSKA KLADDIGT. 
PLOCKA FRAM DET ANDRA SOM BEHÖVS.

KLIPP GIPSBINDAN I LAGOM STORA BITAR, 
CA  5-7 CM BREDA.
BLÅS UPP BALLONGEN, HUR MYCKET BEROR 
PÅ HUR STOR ÄGGHALVA DU VILL GÖRA.
RITA EVENTUELLT LINJER PÅ BALLONGEN 
SOM STÖD FÖR HUR DU SKA LÄGGA GIPS-
BINDAN, ELLER LÄGG DEN PÅ FRIHAND. 

STÄLL BALLONGEN I DEN LILLA SKÅLEN. DOPPA 
SEDAN EN BIT GIPSBINDA I TAGET I SKÅLEN MED 
VATTEN, OCH LÄGG PÅ BALLONGEN. FORMA KANTEN 
SÅ ATT DEN LIKNAR ETT KNÄCKT ÄGG. DU KOMMER 
ATT BEHÖVA LÄGGA 3-4 LAGER FÖR ATT FÅ ETT STA-
BILT ÄGG. SMETA UT GIPSET MED FINGRARNA SÅ 
ATT DET BLIR SÅ SLÄTT SOM MÖJLIGT. 

1. 

2. 

3. 

4. 

NÄR DU ÄR NÖJD MED FORMEN OCH 
TJOCKLEKEN PÅ ÄGGET LÅTER DU DET STÅ I 
SKÅLEN OCH TORKA EN STUND.

NÄR ÄGGET KÄNNS TORRT OCH STABILT, 
TAR DU EN NÅL OCH STICKER HÅL PÅ BAL-
LONGEN. KVAR HAR DU SEDAN EN ÄGGSKÅL 
SOM DU ANTINGEN KAN MÅLA ELLER LÅTA 
VARA VIT. 

SKÅLEN ÄR FIN ATT FYLLA MED PÅSKGODIS. 
SLÅR DU DESSUTOM IN DEN I CELLOFAN 
BLIR DET EN FINFIN PÅSKPRESENT ATT 
GE BORT. VÄLJER DU ATT GÖRA EN SKÅL 
MED HÖGRE KANTER KAN DEN ANVÄNDAS 
SOM KRUKA TILL EN FIN VÅRBLOMMA, MEN 
TÄNK PÅ ATT DEN INTE TÅL VATTEN. 

LYCKA TILL!

5. 

6. 

7. 

8. 

FÖR SLUTRESULTATET - SE DROPPENS BAKSIDA!8 9



Kapitel 4 

Martin blir munk
Kapitel 4 

Martin blir munk
Kapitel 8 

Professon i Wittenberg

Text:  Runar Bang
Illustrationer: Tobias Schneider

Översättning: Henny Johansson

Modige Martin

Kapitel 10 

Tetzel
Avlatshandeln gick strålande. Pengarna 
strömmade in från fattiga troende och påven 
använde upp dem lika fort som pengarna kom 
in. Han levde i lyx och spenderade en förmö-
genhet på konst och olika byggprojekt. Därför 
behövde påven alltid mer pengar. 

I Tyskland fanns det en dominikanmunk 
som hette Johan Tetzel som ansvarade för 
avlatshandeln. Han var en duktig säljare som 
visste hur han skulle göra intryck på folk. När 
han närmade sig en stad, skickade han några 
i förväg för att ringa i kyrkklockorna. Medan 
klockorna klämtade tågade han och hans föl-
je in i staden med ett rött kors med påvens 
vapensköld på. Han ställde sig mitt på torget 
och under tiden som folk samlades runt ho-
nom, öppnade han en stor bok med rött sam-
metsband och guldbeslag och ropade:

– Påven Leo den tionde har gett mig full-
makt att dela ut avlat i hela världen! Herr Jo-
han Tetzel kan lösa dig från alla synder, också 
de du inte ångrar eller kommer ihåg. Jag kan 

ge dig avlat för all skuld och straff, både i 
skärselden och helvetet, och öppna paradi-
sets port för dig!

Så berättade han om alla synder som skulle 
ge folk straff i skärselden. Han berättade så 
levande om helvetes pina att folk blev vett-
skrämda. 

– Men var inte rädd, sa han. Ta emot brevet 
som kan rädda själen från fienden och leda er 
tryggt till himlen. Detta brev befriar er från allt 
straff. När pengarna i kistan rinner, själen ut 
från skärselden springer!

Folk vågade inte annat än att köpa avlats-
breven han sålde, så att de slapp skärselden 
och helvetet. På det här sättet fick Tetzel in 
massor med pengar som han skickade till på-
ven i Rom. 

Men kursfursten Fredrik nekade Tetzel att 
komma till Sachsen. Han hade nämligen själv 
samlat på sig flera heliga föremål: ett av jung-
fru Marias hårstrån, en bit från Arons stav, 
lite manna från öknen, en kvist från den brin-

nande busken som Mose såg, ett halmstrå 
från Jesus krubba, tre bitar myrra från de vise 
männen, några hårstrån från Jesus skägg, 
en av spikarna från Jesu korsfästelse. Mer 
än 19.000 föremål hade han samlat på sig. 
Och han tyckte inte om att folk skickade sina 
pengar till påven i Rom. Han behövde dem 
nämligen själv.

– De heliga föremålen i Wittenberg är lika 
heliga som de i Rom, sa Fredrik.

På festen vid Allhelgona brukade han ställa 
ut alla föremålen i slottskyrkan i Wittenberg. 
Prästerna predikade om hur heliga föremålen 
var och sa att om folk kom till kyrkan den da-
gen skulle de både bli friskare från sina sjuk-
domar och få förlåtelse för sina synder. Och 
varje år kom folk från hela landet till Allhel-
gonafesten för att se fursten Fredriks heliga 
föremål. De hade med sig pengagåvor till 
slottskyrkan och den ägde Fredrik. 

Martin tyckte inte om detta. Han menade 
att tron på dessa heliga föremål var att tillbe 
avgudar. 

De heliga föremålen är bara bluff! skrev 
Martin i sin dagbok. Avlat borde heta ”tillå-
telse”. För folk köper sig tillåtelse att synda 
utan straff. 

I Mariakyrkan predikade han att folk hellre 
skulle komma till Jesus och be om förlåtelse.

– Gud förlåter oss vår skuld när vi ångrar 
våra synder, sa han. 

Efter gudstjänsten kom en man bort till ho-
nom och sa:

– Jag behöver inte ångra mina synder, för 
jag har köpt avlatsbrev av herr Johan Tetzel. 

Han visade nöjt upp intyget för Martin 
innan han försvann ut genom dörren. 

Då blev Martin arg. Nu fick det vara nog!

FORTSÄTTNINGEN FÖLJER ...
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VEM SoKER VI? 

..

VI SOKER...
- en lärd man
- en rådsherre
- han var Jesus lär-
junge i hemlighet

..

HAN HETER

EN HEMLIG LARJUNGE
..

När Jesus hade tagit sitt sista andetag på kor-
set kom Josef från Arimatea, en av rådsher-
rarna i Stora rådet, och ville ta ner kroppen 
från korset och begrava Jesus. 

En annan rådsherre sökte sig också till Je-
sus grav. Han hade med sig en blandning av 
myrra och aloe, en salva som användes för att 
smörja in den döda kroppen med så att den 
skulle lukta gott. Rådsherren hade med sig 
väldigt mycket salva, så att det skulle räcka 
till hela kroppen. 

Tillsammans med salvan lindade de in Je-
sus kropp med linnebindlar och la sedan krop-
pen i graven.

Om Josef, rådsherren från Arimatea, står 
det att han var Jesus lärjunge i hemlighet, av 
rädsla för judarna. Kanske var det så att även 
den andra rådsherren var rädd för de andra 
medlemmarna i Stora rådet? Vid ett tillfälle 

sökte han nämligen upp Je-
sus på natten för att samtala 
med honom om Guds rike. 

Men på Jesus tid var det inte helt ovanligt att 
samtal om tro och religion skedde på natten, 
så därför vet vi inte säkert varför han kom just 
då … 

Han kom till Jesus och sa: ”Vi vet att du 
har kommit som lärare från Gud, för ingen kan 
göra sådana tecken som du gör, om inte Gud 
är med honom.” Jesus och rådsherren bör-
jar sedan ett långt samtal om hur man blir en 
kristen. Rådsherren frågar och Jesus svarar. 
Under deras samtal berättar Jesus om varför 
han kommit; att han kommit för att lida och 
dö, och att varje människa som tror på Jesus 
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Rådsher-
ren är den som för första gången får höra de 
ord, som vi i dag brukar kalla för ”lilla bibeln”.

När Jesus talade till folket uppstod det ofta 
delade meningar om vem Jesus egentligen 
var. Vid ett sådant tillfälle vände sig några 
tempelvakter till Stora rådet för att få hjälp 
med att reda ut detta. Rådsherrarna avfärdar 
genast alla tankar om att Jesus skulle vara 
Messias, men en av dem – samme rådsherre 
som tidigare besökt Jesus om natten, försva-
rar Jesus. Hans försvar blir genast bortförkla-
rat av de andra. Men denne rådsherre är alltså 
den som senare var med vid Jesus grav och 
hade med sig begravningssalvan. 

HENNY JOHANSSON

Jesus svar till personen vi söker brukar kallas för ”Lilla bibeln”. Läs texten i ordflätan, 
följ linjen och skriv in saknande ord. Plocka sedan bokstäver från de gröna rutorna 
med siffrorna i och skriv dem i rätt ordning på svarskortet! 

S å 3

G u d v ä r l d e n
a t t 1 u t g a v

2 5

4 f ö r a t t
v a r o c h 6 7

t r o r p å h o n o m
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LILLA BIBELNJOHANNES 3:16

HAN

SINÄLSKADE

UTANSKA

Börja här!
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EN

SOM
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Den allra 
häftigaste dagen LURIGT & KLURIGT

LUK 24:5–6

I dag på påskdagen firar vi den häftigaste av 
alla dagar man kan tänka sig. Vi firar den dag 
som ”vände upp och ner” på allt och gav alla 
människor ett fantastiskt hopp för framtiden!

Många av lärjungarna såg på avstånd hur Jo-
sef tog ner Jesus från korset. De var skrämda 
och ledsna. Rädda att själva bli tillfångatagna 
och dödade, eftersom de följt Jesus. Ledsna, 
därför att de ju inte hade tänkt sig att det skulle 
sluta på det här viset. En man som het te Jo-
sef från Arimatea hade fått tillstånd att ta hand 
om kroppen. Josef lindade Jesus döda kropp i 
linnetyg och la den i en klippgrav. En stor sten 
rullades för graven och romarna satte ut vakter, 
så att ingen skulle stjäla krop pen.

Jesus begravning var över och allt hopp var 
ute för dem som följt Jesus. Alla var för tvivlade 
och ingen visste nu vad som skulle hända.

När några kvinnor efter två dagar kom 
springande och berättade att graven var tom 
och att de hade sett änglar som berättade att 
Jesus var uppstånden, trodde ingen dem. 
Några av lärjungarna gick själva och tittade 
och blev förundrade och förvirrade.

Varför blev de inte jätteglada när de hör-
de den glada nyheten? Vi tycker det är lite 
konstigt. Det tycker vi, därför att vi vet 
hela berättelsen och känner till allt 
runt omkring. Men lärjungarna 
räknade inte med att Jesus 
skulle stå upp från döden. 
Att han hade berättat att 
det skulle hända, det kom 
lärjung arna inte ens ihåg. 

De trodde att allt var slut. De kunde helt en-
kelt inte tro att det var sant – vem blir levan-
de igen efter att man har blivit begravd? Att 
Jesus var död och begravd hade de ju själva 
sett!

Men Jesus kom efter sin uppståndelse 
till dem och visade sig många gånger och på 
många olika sätt. Då blev de inte förvirrade, 
utan glada förstås. Han visade dem sina hän-
der och fötter och samtalade med dem om allt 
som stod i skrifterna och hur han hade uppfyllt 
dem. När han nu var tillsammans med dem igen 
kunde de tro. När Jesus fanns hos dem var de 
trygga igen och en stor glädje kunde fylla dem.

Så är det också med oss. Vi är vilsna utan 
Jesus och hittar inte rätt. Och nu har vi också 
hört den glada nyheten om att Jesus har upp-
stått. När vi hör om, tar emot och lever med 
den uppståndne Jesus – då får vi ljus i vårt liv. 
Jesus har ju lovat vara med oss – han som har 
besegrat döden och nu är kung över himmel 
och jord och regerar i evighet! Det kan man 
verkligen kalla ”häftigt”!

BODIL MÅNSSON

JESUS HAR UPPSTÅTT OCH  _______________________ !

SKRIV RÄTT ORD VID RÄTT BILD SÅ FÅR DU ETT ORD I DE GULA RUTORNA!
SKRIV ORDET DU FÅTT PÅ LINJEN NEDAN! 
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FLER PÅSKPYSSEL? 
KOLLA PÅ DROPPENS HEMSIDA! 


