
1. Håll upp ett A4-papper. Gud skapade människan och till en början levde Gud och 
människan nära varandra. För samtidigt fingret uppifrån=Gud och ner=människan på 
papperet. Gud och människan hade en nära relation med varandra. Människan hade 
allt hon behövde och hade det så bra! Men en dag valde människan att strunta i det 
Gud sa. Hon vände Gud ryggen och lämnade Gud. Synden kom in och gjorde så att den 
nära relationen mellan Gud och människan bröts. Synden blev ett glapp mellan Gud och 
människan. För handen över mitten på papperet för att visa på glappet

2. Gud älskade människan och ville få tillbaka relationen med människan så han skickade 
sin son, Jesus, till jorden. Vik ner ena hörnet som på bilden Gud är treenig, han är EN men 
samtidigt TRE. Som den här triangeln (visar det jag har vikit ner) Den är EN triangel men har 
samtidigt TRE hörn. Så Jesus är Gud, det är alltså Gud själv som kommer ner hit till jorden.  

3. Jesus, Gud själv, föddes som människa. Vik ner det andra hörnet som på bilden så att 
det blir ett hus. Jesus växte upp och gick omkring här på jorden och hälsade på hemma hos 
människor. Han hjälpte människor, botade människor, uppväckte döda och gjorde massor 
med under och tecken och framförallt berättade han om vägen till Gud. En del öppnade upp 
sina hem och liv för Jesus och blev hans vän. 

4. Andra stängde dörren och ville inte ha något med honom att göra. Vik ihop ”huset” på 
mitten som på bilden

5. Det var till och med några som såg till så att Jesus blev dödad, korsfäst. Riv sönder 
pappret enligt bilden. Det de inte visste var att det var Guds plan att Jesus skulle dö. Flera 
hundra år före det hände hade han berättat det för människor som skrivit ner exakt hur det 
skulle gå till, något vi kan läsa om på flera ställen i Gamla testamentet i Bibeln.  

6. Och det de inte visste var att några dagar senare uppstod Jesus. Vecklar ut pappret och 
visar att det har bildats ett kors! Guds plan var att Jesus skulle dö för att ta på sig straffet 
för alla människors synd. Och synd är allt som står mellan oss människor och Gud, allt som 
vi gör som Gud inte vill att vi ska göra för han vet att vi inte mår bra av att göra det. När 
Jesus dog tog han det straffet så att vi människor kan ha en relation med Gud igen. 
Jesus har blivit en bro över till Gud. Visa med handen hur korset blir en bro till Gud. 

Och det är därför vi firar påsk! 
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