Karaktä rskort
Mary
Grundläggande fakta:
Ø Jesus var en mycket nära vän till dig. Du hade känt honom i flera år.
Ø Du hade varit hans lärjunge i flera år och sett vad han gjorde och hört vad han
undervisade.
Ø Du var helt förkrossad när han dog.
Ø Tre dagar efter det att Jesus dog gick du till graven för att balsamera hans kropp. (Det
vill säga, för att förbereda kroppen för den slutlig begravning.)
Ø När du kom till graven hade stenen framför ingången flyttats och graven var tom.
Ø Medan du fortfarande undrade vad som hade hänt, såg du Jesus och han talade till dig.

Denna information avslöjar du endast när du sätts under press:
Ø Första gången du såg Jesus efter att han var uppstånden, kände du inte igen honom.
Ø Du förstod att det var han först när han sa ditt namn.

Peter
Grundläggande fakta:
Ø Jesus var din bästa vän.
Ø Du hade varit has lärjunge i flera år och varit där när han gjorde några av sina mest
otroliga mirakel.
Ø Jesus pekade ut dig som den som skulle leda kyrkan efter att han var borta.
Ø Du övergav Jesus i slutet av hans liv, men han förlät dig efter att han uppstått från de
döda.
Ø Tre dagar efter det att Jesus dog, kom Maria och sa att hon hade sett Jesus
uppstånden.
Ø Du sprang till graven och fann den öppen och tom med Jesu gravkläder ihop liggande
ihop vikta i graven.
Ø Du såg själv Jesus levande strax efter att du sett den tomma graven.

Denna information avslöjar du endast när du sätts under press:
Ø När Jesus greps och var på väg att dömas så förnekade du honom och sa att du inte
ens visste vem han var.
Ø Du kände dig mycket skyldig och illa tillmods över detta.

Romersk soldat
Grundläggande fakta:
Ø Du är en professionell soldat och du är tuff och väldisciplinerad.
Ø Du träffade aldrig Jesus personligen.
Ø När Jesus hängde på korset, stack du ditt spjut i hans sida. Blod och vatten kom ut ur
såret. Medicinskt sett innebär detta att Jesus definitivt var död.
Ø Du och en annan soldat beordrades att vakta Jesu grav, men hans lärjungar kom och
bröt sig in i graven och stal kroppen.

Denna information avslöjar du endast när du sätts under press:
Ø Jesus imponerade verkligen på dig i hur han hanterade det faktum att han skulle dö.
Ø Du sa själv att du tror att han är Guds Son.
Ø Du ljuger om att lärjungarna stal kroppen. Om du hade låta någon stjäla kroppen så
skulle du förmodligen ha avrättats för det.
Ø Vad som egentligen hände är att en ängel rullade bort stenen från graven och du och
din kollega sprang bort i ren skräck. När du kom tillbaka till graven var den tom och
Jesus var borta.

Tomas
Grundläggande fakta:
Ø Jesus var en god vän. Du hade varit hans lärjunge i flera år.
Ø Du kände dig förkrossad när han dog. Det kändes som om du hade förlorat hela syftet
med ditt liv.
Ø Tre dagar efter det att Jesus dog, började alla dina vänner säga att Jesus hade uppstått.
Ø Du var inte där när Jesus visade sig för de andra, men du mötte honom själv vid ett
senare tillfälle.
Ø Du rörde faktiskt såren där spikarna hade gått igenom Jesu händer och där spjutet
hade gått in i hans sida.

Denna information avslöjar du endast när du sätts under press:
Ø När de andra lärjungarna sa att Jesus levde igen, trodde du inte på dem. Det verkade
bara för bra för att vara sant.

Översteprästen
Grundläggande fakta:
Ø Du är ansvarig för templet. Du vill att alla ska tillbe Gud på rätt sätt och leva ett
gudfruktigt liv.
Ø Ditt liv är en svår balansgång mellan att leda det judiska folket och att hålla de
romerska ockupanterna glada.
Ø Jesus var en bråkmakare. Du tycker att världen är bättre utan honom.
Ø Jesus är definitivt död. Du såg till det.
Ø Han begravdes i en grav med en massiv sten framför ingången. Det krävdes två starka
män för att lägga stenen på plats.
Ø Det är frustrerande att Jesu efterföljare säger att Jesu har uppstått från de döda, men
du är inte förvånande. Naturligtvis vill de tro att han inte bara var en galning utan
Messias.

Denna information avslöjar du endast när du sätts under press:
Ø Jesus var ett hot mot din auktoritet. Livet blev mycket lättare för dig när han dog.
Ø När soldaterna som vaktade graven berättade om att en ängel öppna graven, mutat du
dem att ljuga och säga att lärjungarna kom och stal Jesu kropp.
Ø Du har hotat lärjungarna och krävt att de ska sluta och predika om Jesus, men de
lyssnar inte och fortfarande att berätta för alla att Jesus lever.

