
Korsets hemlighet

Så älskade Gud världen att han gav den sin 
ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under, utan ha evigt liv. Joh 3:16

Du ska få gå en vandring som handlar om 
det här bibelordet och om ditt liv. 
Vandringen handlar om den kärlek som 
är en röd tråd genom Bibeln, från begyn-
nelsen i Först Mosebok till sista sidan. Det 
handlar om Guds kärlek till människan. 
Gud ville ditt liv, Gud vill att du ska leva ett 
gott och helt liv, i gemenskap. Vad betyder 
det för dig? 
Fundera över den frågan när du vandrar vi-
dare till nästa station. 
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Gud sade: ”Vi skall göra människor som 
är vår avbild, lika oss.” 1 Mos 1:26

Du är skapad till Guds avbild. Varje män-
niska berättar något om Gud. Du är den 
du är! Du är unik! Ingen annan människa 
ser ut precis som du, tänker precis som 
du, eller är precis som du. 

Sätt ditt fingeravtryck i cirkeln, jämför med 
de andra. Unikt – eller hur? 

Ditt liv sätter ett avtryck i världen. Du 
spelar roll, var stolt över den du är. 
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Ibland blir allt fel. Det som en gång var enkelt 
och nära känns som en enda trasslig härva. 
Kärleken, vänskapen, gemenskapen är mest 
som en knut i magen. Det är svårt att ta emot 
och att ge förlåtelse. Reder jag ut knuten finns 
möjligheten till en öppen relation. 
I förståelsen ligger möjligheten till frihet. Fri-
het att få vara den jag innerst inne är, att få 
vara den jag är tänkt att vara. Utan trassel och 
knutar. 
Finns det någon i ditt liv som du vill släppa 
fri? 
Som du vill förlåta? 

Ta av ett av banden och lös upp knuten som en 
symbol för att du vill förlåtelse. 
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Ibland misslyckas vi. Någon gång kanske 
du har sårat någon, medvetet eller omed-
vetet. Du har inte gjort det du borde. 
Skulden bär du med dig, inom dig. Vad 
bär du med dig? Fundera på vad du gjort 
senaste veckan som inte blev så bra, något 
som kanske sårat dig själv eller någon an-
nan. 

Skriv ner det du vill bli av med, det du vill få 
förlåtelse för. Ta med pappret till nästa sta-
tion.  
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 Att göra världen till en bättre plats känns 
som en stor uppgift. Kanske för stor? 
Men en enda handling kan göra skillnad. 
Många små sandkorn kan bli till en stor 
sandstrand. Allt vi gör spelar roll. 

Ta med dig lite sand, i en påse eller mugg. 

Låt sanden påminna dig om att alla vi 
människor hör samman. Alla människors 
små goda handlingar kan skapa en stor 
våg av godhet. 
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Vad är den röda tråden i ditt liv? 
Vad är det viktigaste? 

Ta en stund och fundera. Skriv sedan ner det 
på en lapp. Stoppa lappen i fickan och bär 
den med dig. 

Kom ihåg att det viktigaste i ditt liv är det 
som är närmast ditt hjärta. Vad betyder 
det för hur du lever ditt liv? 
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