
PÅSKENS URSPRUNG

PASSIONSHISTORIEN I 12 STEG.

De dramatiska påskdagarna i Jerusalem år 33 har som inga 

andra genomsyrat den västerländska historien. Men vad var 

det egentligen som hände? Dessa 12 steg kan användas  

för att pedagogiskt återge händelserna under Jesus sista 

vecka. Varje steg illustreras med ett föremål, en symbol,  

som exempelvis kan läggas i 12 numrerade ägg.

 JESUS INTÅG I JERUSALEM 

Föremål: Ett gräsblad

Det judiska folket hade av olika profeter fått löften om en 

befriare, sänd av Gud. Deras längtan efter denne Messias var 

extra stark nu när landet var ockuperat av romarna. När Jesus 

rider in i Jerusalem på en åsna kantas vägen av människor 

som viftar med palmblad och hyllar honom som Guds son. De 

religiösa ledarna utmanas och bestämmer sig för att döda Jesus.

 JUDAS FÖRRÅDER JESUS

Föremål: Ett silvrigt mynt

Judas, en av Jesus 12 lärjungar, kontaktar i hemlighet 

de religiösa ledarna. Han erbjuder sig att hjälpa till med 

tillfångatagandet av Jesus. Judas utlovas 30 silvermynt för 

besväret och han lovar att tipsa dem om ett lämpligt tillfälle 

att diskret arrestera Jesus och överlämna honom till romarna.

 DEN SISTA MÅLTIDEN

Föremål: Ett smörgåskex

På torsdagskvällen får Jesus och hans 12 lärjungar låna ett 

rum på övre våningen i ett hus i centrala Jerusalem. De har 

satt sig till bords för att äta kvällsmat när Jesus bryter brödet 

och säger något märkligt: ”Ät av det här brödet, det är min 

kropp”. Han ber också alla att dricka ur bägaren med vin 

och berättar att det är hans blod. Judas lämnar nu måltiden. 

Denna sista måltid är den första nattvarden.
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 JESUS BER I GETSEMANE 

Föremål: En bit papper (rullat som ett gammaldags brev)

Jesus och lärjungarna går nu ner till en trädgård som heter 

Getsemane. Där uppmanar Jesus sina lärjungar att be. Själv 

drar han sig undan och ber förtvivlat till Gud att om möjligt 

få slippa det som väntar honom. Samma natt blir han 

tillfångatagen och förd till den romerska arresten.

t JESUS BLIR TORTERAD

Föremål: En bit snöre (som symbol för piskan) 

Den romerske ståthållaren i Jerusalem, Pontius Pilatus, blir 

fascinerad av Jesus och försöker rädda honom. Han ger först 

order om att tortera Jesus och erbjuder sedan folket att man 

istället ska avrätta Barabbas, en mördare. De religiösa ledarna 

står dock på sig och Pilatus tvingas döma Jesus till döden.

y JESUS FÅR EN KRONA AV TÖRNEN

Föremål: En tagg

Soldaterna vrider ihop en krona av törne och trycker ner den 

över Jesus huvud. De sätter på honom en mantel och en käpp 

som kungaspira. Sedan faller de på knä och driver med honom 

och ropar: ”Var hälsad, Judarnas konung!”

u JESUS KORSFÄSTS

Föremål: Tre små spikar

Jesus bär själv korsets tvärbjälke till avrättningsplatsen 

Golgata. Där kläs han av och spikas sedan fast på tvärbjälken. 

Soldaterna sätter en spik genom vardera handen och en 

genom båda fötterna. Slutligen lyfts tvärbjälken upp på  

den vertikala korspålen.  

i SOLDATERNA KASTAR TÄRNING OM HANS MANTEL.

Föremål: Tärning 

Soldaterna delar upp Jesus kläder emellan sig. Men hans 

livklädnad saknade sömmar, därför kastar de tärning om  

den. Exakt detta hade beskrivits i gamla testamentets bok 

Psaltaren, flera hundra år tidigare.

o JESUS STICKS I SIDAN

Föremål: Ett litet spjut (tandpetare)

Efter några timmar undersöker soldaterna om Jesus är död. 

När de sticker honom i sidan med ett svärd kommer det ut 

separerat blod och vatten – ett tecken på att han var död.

a JESUS SVEPS I LINNETYG

Föremål: En bit tyg

Josef från Arimatea, en judisk man som i hemlighet var 

lärjunge till Jesus, fick tillåtelse att ta hand om kroppen.  

Den sveptes in i ett långt linnestycke och lades i en grav  

som var uthuggen ur klippan i en trädgård.

s EN STEN RULLAS FRAMFÖR GRAVEN

Föremål: En sten (rund och platt)

Framför klippgravens ingång rullades en sten, troligen liknande 

en rund och platt kvarnsten. Romarna var rädda för att någon 

skulle ta kroppen och hävda att Jesus hade blivit levande igen. 

Därför satte de ett sigill på stenen och placerade ut en vakt.

d GRAVEN ÄR TOM

Föremål: Inget! (Ägget är tomt)

På söndagsmorgonen kom två kvinnor med blommor till Jesus 

grav. De upptäckte att vakten var borta och stenen bortrullad. 

Graven var tom, sånär som på linnetyget som Jesus varit svept i.


