LINNÉA, CHRISTOFER OCH PÅSKEN
Mamma och pappa har tagit semester och nu är hela familjen
på väg till mormor och morfar igen. Christofer och Linnéa har
tjatat nästan hela resan:
– När är vi framme?
– Är vi inte framme snart?
Äntligen ser de mormors och morfars hus! Mormor står
vid staketet och väntar. Hon har en liten bukett små, gula
blommor handen.
Barnen hoppar ur bilen.
– Välkomna mina små älsklingar! säger hon och kramar dem.
Har ni sett vilka ina små blommor jag har hittat?
– De heter tussilago, säger Linnéa och Christofer i munnen på
varandra. Det har vi lärt oss av våra lärare.
På kvällen när barnen har lagt sig berättar mormor att de ska
gå till kyrkan nästa dag för att titta på något int, sorgligt och
jätteroligt.
– Är det Jesus födelsedag nu också? undrar Linnéa.
– Nej, säger mormor. Påsken handlar om något helt annat,
men det gäller Jesus ändå. Jag ska berätta om alltihop imorgon.
– Är påsken lika viktig som julen? undrar Christofer.
– Den är faktiskt nästan ännu viktigare, säger mormor.
– Varför har du inte en sån där in ljusstake med fyra ljus i då?
frågar Linnéa.
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– Man förbereder sig inför Påsken på ett lite annat sätt,
berättar mormor. Vi kallar det för fastan. Det betyder att man
under alla de fyrtio dagar som är fastetiden tänker extra mycket
på Jesus och vad han gjorde för oss. Vänta tills imorgon, så ska
ni få veta allt! säger mormor. Sedan stoppar hon om dem och
pussar dem god natt.
Christofer och Linnéa vaknar tidigt. De är så nyikna på vad
mormor vill visa dem! Efter frukosten tjatar de så mycket på
henne, att hon bestämmer att de ska gå till kyrkan med en
gång.
Det är spännande när mormor öppnar den stora porten! Där
inne i kyrkan står ett stort bord med många igurer på, precis
som i julas, men det ser helt annorlunda ut nu.
– Varför står det tre plus där vid väggen? Christofer pekar.
Det ser lite hemskt ut, tycker både han och Linnéa.
Mormor ler.
– Nja, det är inte sådana plus, som man räknar med när man
gör sina matteläxor. De här kallas för kors. Ni minns väl
när jag berättade om att Guds son, Jesus, föddes och att det
är därför vi irar jul? Jesus växte upp precis som alla andra
människor. När han blev stor började han berätta för alla om
vem Gud är och hur vi ska vara mot Gud och mot varandra.
Jesus kunde göra sjuka människor friska, ja, han kunde till och
med göra döda människor levande.
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– Han måste ha varit jättesnäll! säger Linnéa.
– Ja, det var han, men det fanns människor som ändå inte
tyckte om honom.
– Vad dumma de var! Varför gjorde de inte det? Christofer
låter riktigt arg.
– Jo, Jesus sa precis som det var, att hans pappa är Gud.
Det var det som gjorde många arga, ja så arga att de dödade
honom på ett kors, berättar mormor. Sedan, när Jesus var död,
tog några vänner ner honom från korset och la honom i en
in grav. Framför graven rullades en jättestor sten så att ingen
skulle kunna komma in.
– Är det därför vi irar Påsk? Linnéa är riktigt förvånad. Det är
väl inget att ira, att folk var jätteelaka och dödade Jesus!
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– Titta här borta, säger mormor. Här ser ni varför vi irar Påsk.
Ser ni att den där grottan, som ska föreställa Jesus grav, är tom
och den jättestora stenen borta? Det sitter änglar där inne och
de där kvinnorna är rädda och förvånade och snart kommer de
att bli jätteglada.
Mormor pekar och berättar vidare:
– En ängel berättar för dem att Jesus, som dog och blev
begraven där i grottan, den Jesus lever! En av kvinnorna har
svårt att tro att den som varit död kan leva igen och hon går
iväg på kyrkogården.
– Kom hit, ska ni få se vem hon får möta, säger mormor och
pekar.
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