
Jonas är en trevlig och glad pojke. 
Han skrattar och ler mot alla. 

Jonas är tolv år gammal, men han 
har ett problem. Hans kropp har 
utvecklats nästan normalt men hans 
förstånd är som det av en sju-åring.

Ibland är Jonas som de stora poj-
karna men andra gånger verkar det 
som om han bara går i andra klass. 
Doris, hans lärarinna, har inte mycket 
tålamod med honom.

JONAS OCH HANS FRÖKEN
En dag pratade fröken med Jonas 

föräldrar. Hon tyckte att de borde sätta 
Jonas i en skola för barn med särskil-
da behov. 

Jonas mor och far blev överraskade, 
eftersom Jonas var glad i skolan och 
älskade sin fröken. Det finns ingen så-
dan skola i närheten av där Jonas bor. 
Så det blev så att Jonas fick stanna i 
skolan med fröken Doris.

Doris bad Gud om hjälp, att han skulle ge henne tåla-
mod med Jonas. Ibland kommer han in i klassrummet och 
skriker högt: ”Jag älskar dig, fröken!” Då blir Doris helt 
röd i ansiktet.

ÄGG SOM BERÄTTAR OM NYTT LIV
Påsken närmade sig. Fröken berättade för barnen om 

Jesus, att han dog och uppstod för att bli vår Frälsare. Hon 
sade att Jesus kom för att ge oss nytt liv. Doris gav alla 
barn var sitt tomt påskägg.

–Jag vill att ni tar med ägget hem och lägger något i det, 
sade Doris. Det ska vara något som berättar vad Jesus 
gjort för oss och det nya liv han ger. Ta med äggen tillbaka 
imorgon så ska vi prata om det.

Alla tyckte det var spännande. Jonas tittade noggrant på 
frökens ansikte. Han ville inte missa ett enda ord av vad 
hon sa. Doris undrade om Jonas hade förstått vad de fått i 
hemläxa. Vad skulle han lägga i ägget?

EN KORG MED ÄGG
Nästa dag kom alla barnen glada till skolan, var och en 

med sitt påskägg. 
–Lägg era ägg i korgen på mitt skrivbord, sa fröken. Efter 

mattetimmen skall vi öppna dem.
När Doris öppnade äggen, vad tror du hon hittade? 
I det första ägget fanns en liten blomma.

–Den här blomman är en 
bra symbol av det nya livet, sa 
fröken.

Sedan öppnade hon ett annat 
ägg. I det ägget fanns en larv. 
Det var Ritas ägg. Hon blev 
jätteglad när fröken talade om 
hennes ägg.

–Larven kommer att växa 
och blir förvandlad till en fjäril. 
Vilken bra symbol av nytt liv!

Doris fortsatte att öppna ägg. 
I några fanns det små kors och 
i andra låg det små spikar. 

–Korset och spikarna berättar 
att Jesus dog för oss, för att ge 
oss nytt liv, sa fröken.

ETT TOM ÄGG
 I varje ägg som Doris öppna-

de fanns det någon symbol av 
att Jesus dog för oss.

Sedan kom hon till ett ägg som var tomt. Doris blev tyst.
–Fröken, skall du inte säga något om min ägg? frågade 

Jonas ivrigt.
Lite nervöst, svarade Doris att ägget var tomt.

JESU GRAV ÄR TOM
–Javisst, sa Jonas lyckligt. Mitt ägg är tomt därför att 

Jesu grav är tom.
–Vet du varför graven är tom? frågade fröken.
–Ja, det vet jag, svarade Jonas. När Jesus dog på korset 

lade dom honom i en grav. Men Gud öppnade graven och 
Jesus kom ut. Han är inte död. Jesus lever!

Doris kände sig generad. Hon hade tvivlat på Jonas. 
Hon trodde inte att han skulle förstå. Men den store poj-
ken, som oftast var som en sju-åring, var den som bäst 
förstått berätelsen om det nya livet som Jesus ger oss.

PÅSKENS STORA UNDER
Påskens stora under är att Jesus dog på korset. Men 

han är inte död. Jesus uppstod! Han lever! Vi har en levan-
de Gud, som alltid är med oss.

Jesus dog och uppstod för att bli vår Frälsare. 
Har du tagit emot Jesus i ditt hjärta? Tro på Jesus och 

ta emot honom som din Frälsare. Att ta emot Jesus och bli 
frälst är det viktigaste beslutet du kan fatta i ditt liv.

”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!”  Lukas 24:5,6 SFB                                                
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