Påsken – Hoppets högtid!

Påsken – Hoppets högtid!
Välkommen att följa med Jesus under veckan fram till
påskhelgen. Vi kommer tillsammans dyka ner i Bibeln
för att följa Jesu dagar innan korsfästelsen och uppståndelsen. Vad hände dessa dagar? Vad valde Jesus att ge
tid åt?
Kan detta ge nytt ljus och en fördjupad erfarenhet av
det stora som hände för flera tusen år sedan?
För varje dag finns en eller flera bibeltexter angivna
som du kan läsa. Till dessa bibeltexter finns några korta
reflektioner och slutligen en nedskriven bön som vi kan
få be tillsammans.
”Gud, vi ber att du genom din Ande ska låta oss få leva
oss in i händelserna som förändrade världen för alltid.
Amen!”

Lördag
Dagens text: Jesus smörjs av Maria (Joh 12:1 – 10)
Reflektioner: Maria, syster till Marta och Lasarus, väljer att hälla en
dyrbar flaska med olja över Jesus och sedan tvätta hans fötter med
sitt hår. Flaskan var värd en hel årslön och Judas blev upprörd över
slöseriet.
Jesus förklarar att Maria har handlat helt rätt. Maria har uttryckt sin
tro och tillbedjan i konkret handling. Hon har uttryckt detta på ett sätt
som dessutom (ska det visa sig) är väldigt kristuslikt. Hon väljer att
ödmjuka sig, böja sig ner och utföra slavens uppgift, att tvätta någons
fötter.
Jesus förklarar att visa kärlek mot honom och mot de fattiga är inte
två motsatta handlingar utan går hand i hand. Vi ska älska främlingen,
den faderlöse och änkan och vi ska älska Herren av hela vårt hjärta!
Det var två personer som luktade som Jesus efter händelsen. Jesus
och Maria. Visst vill du också sprida kristusdoften i din vardag!?
Dagens bön: ”Jesus, du är full av nåd och barmhärtighet. Tack för att
vi får visa vår kärlek till dig på olika sätt. Vi vill tillbe dig med allt vi är,
gör och har. Hjälp oss att ännu mer älska dig och älska vår nästa, i synnerhet den utsatte. Forma våra hjärtan efter ditt hjärta. Vi vill ännu
mer sprida kristusdoften i våra liv. I Jesu namn vi ber, Amen!”
I Jesu namn vi ber, Amen!”

Palmsöndagen
Dagens texter: Kungen rider in i Jerusalem, på en åsna
(Joh 12:12–19; Sak 9:9–10)
Reflektioner: Berättelsen är välkänd men har vi verkligen förstått hur
central den är för hela evangeliet? Israels folk hade under många
hundra år längtat, hoppats och väntat på kungen som skulle komma
och upprätta riket. Gamla testamentet är fullt av dessa förväntningar, uttryckta i psalmer och profetior. Begreppet Kristus kommer från
grekiskan och betyder ”den smorde” vilket är hämtat från den judiska
titeln Messias. Att bekänna Jesus som Messias innebär samma sak
som att bekänna Jesus som Guds son, nämligen att han är Israels
efterlängtade kung.
”Dotter Sion” är ett uttryck för Jerusalem och dess folk. Begreppet
”Sion” är fyllt med eskatologiska förväntningar. Eskatologi är ett fint
ord för händelser som kommer utspela sig vid tidens slut. Vid tidens
slut skulle Gud gripa in dramatiskt i historien. Han skulle upprätta
riket!
Nu kommer han, han som ska befria folket från romarnas förtryck.
Han som ska upprätta templet, platsen för Guds närvaro, och sprida
Guds shalom (frid/fred) över hela skapelsen. Men hur väljer Jesus att
göra entré? Jo, inte som världens härskare förmodligen hade gjort, på
en stor och ståtlig häst, utan han rider in på en åsna. Jesus är lejonet
av Juda, den efterlängtade kungen, och han är det genom att samtidigt vara Guds lamm, han som i outgrundlig kärlek kommer att ge sitt
eget liv för att upprätta hela skapelsen.
Dagens bön: ”Fader vår, du är helig. Låt ditt rike komma. Låt din vilja
ske här på jorden såsom i himlen. Jesus, du är lejonet av Juda och
Guds lamm. Hjälp oss att leva likt dig. Vi vill återspegla din kärlek och
ödmjukhet. Vi längtar efter att se hela din skapelse upprättad. Kom
och var kung i våra liv. Amen!”

Måndag
Dagens texter: Jesus rensar templet (Matt 21:12–17; Joh 1:1–14;
Jes 56:1–8; Jer 7:1–11; Ps 8)
Reflektioner: Varför blev Jesus så arg? Templet var centrum för hela
världen i judiskt tänk. Templet var platsen där Guds närvaro var påtaglig. Men de judiska ledarna hade perverterat templet till en plats
där svaga utnyttjades, fattiga trycktes ned och sjuka fick inte utrymme. Förgården dit även andra folk än israeliter fick komma och tillbe
den ende sanne levande Guden var nu istället full av egoistiska kapitalistiska kommerser. Jesus blir vansinnig!
Men Jesu agerande är mer än bara en rening av templet. Jesus visar
med sitt handlande att han har auktoritet över templet. Det fysiska
templet i Jerusalem har spelat ut sin roll. Jesus är nu platsen för Guds
närvaro på jorden. Hans kropp är tältet där Ordet har sin boning. När
Paulus senare skriver att vi, församlingen, är Kristi kropp vill han förklara det helt otroliga i att vi nu är platsen för Guds påtagliga närvaro.
Citaten från Gamla testamentet handlar delvis om det nya förbundet
vilket Gud har utlovat Israel. Gud har lovat att vara trofast mot sitt
folk och han kommer vara det på ett fascinerande oförutsett vis, även
alla andra folk får en möjlighet att ingå i det förnyade gudsfolket. Det
andra texterna från Gamla testamentet lyfter fram är vikten av att
vår tro måste få uttryck i vårt agerande. Kärleken till främlingen, den
faderlöse och änkan är omistlig för Gud och borde så även vara för
hans folk.
Dagens bön: ”Jesus, vår Herre och Gud. Tack för att du blev människa.
I dig Jesus tog Guds närvaro boning. Tack för att vi tillsammans nu får
vara folket som präglas av din heliga närvaro. Var vår Herde och låt
din eld rena våra liv, dag efter dag. Amen!”

Tisdag
Dagens texter: Jesu relation till fariséerna och de skriftlärda
(Matt 21:23–23:39; 5 Mos 6; 3 Mos 19)
Reflektioner: Jesu agerande vid tempelplatsen gör fariséerna och de
skriftlärda (det judiska ledarskapet) minst sagt irriterade. De undrar
vem som gett Jesus fullmakt (auktoritet) att göra som han gör. Jesus
svarar genom att inte svara. De hör men lyssnar inte, de ser men förstår inte att Jesus är Israels Messias.
Jesus talar istället till dem i liknelser. Liknelser om personer som fått
ett uppdrag från Gud men som inte förvaltat det rätt. Istället kommer
uppdraget, att sprida Guds rike, ”ges åt ett folk som bär dess frukt.”
Översteprästerna och fariséerna förstår att liknelserna är riktade mot
dem och vill gripa honom men vågar inte utan försöker istället få honom att begå något misstag.
Jesus sammanfattar hela Gamla testamentet (lagen och profeterna)
genom två uppmaningar; (1) Älskar Herren din Gud med allt vad du
är och (2) Älska din nästa som dig själv. Det är två sidor av samma
mynt. Jesus fortsätter med att förklara för folket hur en sann ledare
ska vara. Ledaren är bara en ledare när denne drivs av kärlek, till Gud
och till människor runt omkring. Ledarskapets främsta kännetecken
är tjänande präglat av utgivande kärlek. Jesus är hönsmamman som
samlar sina barn under vingarna när huset håller på att brinna ned.
Guds moderskärlek gör allt för de älskade barnen.
Vad är drivkraften i våra liv? Hur syns det att vi tillhör Jesus, Israels
Messias (att du är en del av folket som ska bära rikets frukt)? Visst
längtar vi efter att ännu mer få erfara Guds moderskärlek och själv
sprida den i vår vardag?

Dagens bön: ”Abba Fader! Tack för att din kärlek inte beräknar kostnaden först utan att du ger hela dig själv till oss. Du är han som bär
för oss en moders hjärta. Hjälp oss att sprida denna kärlek vidare, i
vår familj, i affären, i skolan, på arbetsplatsen, bland våra vänner, till
främlingen. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn, Amen!”

Onsdag
Dagens texter: Judas erbjuder sig förråda Jesus
(Matt 26:1–5, 14–16; Sak 9:4–17)
Reflektioner: Fariséernas och de skriftlärdas irritation och aggression
mot Jesus ökade allt mer. Nu möts de och planerar hur de ska gripa
och sedan döda Jesus. Varför var Jesus ett så stort hot mot dem?
Läget i Judéen var spänt, romarna styrde allt hårdare och kvävde alla
försök till uppror mot dem. Den ledande eliten bland judarna ville
inte få hårdare restriktioner från romarna utan försökte i möjligaste
mån hålla sig väl med dem. Jesu anspråk på att vara Messias, den efterlängtade kungen, var inte vad de behövde nu. Jesus ansågs vara en
orosstiftare samtidigt som de ansåg honom häda när han till exempel
förlät synder eller rensade templet.
Judas var en av Jesu efterföljare. Han hade precis som de andra
lärjungarna blivit personligt kallad av Jesus att följa honom. Judas var
med och fick själv både predika de goda nyheterna om det anländande gudsriket och bota sjuka. Men Judas var inte nöjd med Jesu
agerande. Förmodligen förväntade han sig en annan sorts ledare, en
som skulle visa sin auktoritet på ett mer ”värdsligt” sätt och definitivt
inte ägna sig åt oväsentliga saker eller oviktiga människor. När Maria
häller den dyrbara oljan över Jesus blir Judas mycket upprörd. Jesus
tillrättavisar Judas och troligtvis är det detta som får bägaren att rinna
över. Judas tror inte längre på Jesu anspråk att vara den efterlängtade Messias och går därför till de judiska ledarna och erbjuder sig att

förråda Jesus.
Judas får trettio silvermynt för sitt svek. Hur kändes de där silvermynten i fickan när Judas senare återvänder till gemenskapen bland
Jesus och lärjungarna? Finns denna berättelse med för att varna oss?
Varna oss för att inför Jesus behöver vi ödmjuka oss och be om vishet
att förstå hans planer och hans vision för hur upprättelsen av hela
mänskligheten, ja hela skapelsen ska gå till!
Dagens bön: ”Gud, ditt är riket och makten och härligheten i evighet.
Forma våra hjärtan efter ditt hjärta. Vi ödmjukar oss inför dig, alltings
Skapare. Hjälp oss att se vad du ser. Ge oss vishet att agera i enlighet
med din vilja. Låt oss få vara en del av din upprättelse av hela skapelsen. Amen!”

Torsdag
Dagens texter (1): Den sista påskmåltiden (Joh 13:1–20;
Luk 22:14–30; 2 Mos 3, 12)
Reflektioner: Författaren till Johannesevangeliet väljer att börja kapitel 13 med att konstatera hur Jesus visste att hans stund hade kommit. Uttrycket ”stund” är återkommande i Johannesevangeliet. Jesus
har tidigare sagt att hans stund inte är kommen. Vad menade Jesus
med sin stund? I Guds stora frälsningsplan fanns en särskild stund
som definitiv skulle visa att Jesus var Messias. Vi är inte där än i berättelsen men snart kommer Jesus, han som förkroppsligar hela Israel,
samla all synd och ondska på sig själv, besegra döden och påbörja
befrielsen och upprättelsen för Guds goda skapelse.
Jesus och lärjungarna samlas för att äta påskmåltiden tillsammans.
Påskmåltiden åts för att fira och minnas det judiska folkets uttåg ur
Egypten för många år sedan.

När Jesus delar brödet och sänder runt vinet talar han om det nya
förbundet som sätts i kraft av hans kropp och blod. Uttåget ur Egypten handlade om att Gud befriade sitt folk från ondskan personifierad
i Farao och det egyptiska folket. Kvällen innan uttåget stryker Israels
folk lammblod på dörrposten vilket ger dem beskydd. Folket tågar
sedan ut från Egypten, korsar havet där de egyptiska styrkorna dränks
och påbörjar vägen i öknen. Gud har befriat dem för att sluta förbund
med dem. De ska vara hans folk och han ska vara deras Gud.
De befrias för att de ska tillbe den ende sanne levande Guden. Vid
Sinai berg sluter Gud ett förbund med folket. Senare i Gamla testamentet beskriver profeterna ett nytt förbund som ska komma. Det
israeliska folket har avfallit och inte hållit sig trogna till Gud men han
kan ändå inte överge dem. Gud lovar genom profeterna att ett nytt
förbund ska instiftas, Gud kommer skapa ett förnyat folk. Jesus säger
att nu händer det, nu kommer det nya förbundet vilket utgår från
Jesus själv.
Denna måltid är samtidigt förebild för de måltider som ska prägla det
förnyade gudsfolket. När människor från alla länder, folkslag, socioekonomiska situationer med mera ska förenas till ett folk är måltidsgemenskapen det tydligaste tecknet på gudsrikets verklighet redan
här och nu. Firandet av Herrens måltid är en proklamation av Jesu
seger och Guds initierade upprättelse av hela skapelsen. Men nu är
vi längre fram än vad texten än så länge har fört oss. Tillbaka till det
övre rummet.
Jesus börjar med att, likt Maria, ödmjuka sig och utföra slavens uppgift, att tvätta fötterna på de närvarande. Petrus, som ofta var impulsiv, vägrar först men Jesus säger att Petrus har ingen del i honom om
han inte låter sina fötter tvättas. Petrus vill då att Jesus ska tvätta hela
honom! Jesus förklarar att han har gjort detta för att visa dem hur de
ska vara ledare. Jesus säger att han överlämnar riket till dem nu, precis som Fadern hade gjort till Jesus. Ledarskap i Jesu efterföljd, i Guds

rike, utgår ifrån kärlek och tjänande. Det är trots allt som den lidande
tjänaren, Guds lamm, som Jesus snart kommer besegra ondskans
makt på korset.
Jesus vet att snart kommer Judas förräderi fullbordas. Han kommer
ge Jesus en kyss och på så sätt visa vem som ska gripas. Jesus visste
detta. Hur kändes det här inombords för Jesus? Judas var en person
som levt nära Jesus i flera år, en av de tolv. Han var en person som Jesus älskade. Det börjar bli uppenbart för oss att Jesus inte är obekant
med smärta och lidande, fysiskt som väl som själsligt. Det kommer
snart bli ännu tydligare!
Dagens texter (2): Jesus i Getsemane (Matt 26:36–46; Mark 14:
32–42; Luk 22: 39–46; Ps 23)
Reflektioner: Stunden närmar sig och hela Jesu varelse kämpar med
känslorna. Jesus vet att han behöver vara med Fadern, han behöver
be. När hela tillvaron känns omöjlig och osäker vet Jesus att Fadern
är densamme, han förändras inte. Jesus grips av sorg och ångest och
säger till sina lärjungar: ”min själ är djupt bedrövad, ända till döds.”
Tillvaron för Jesus upplevs nattsvart, själen drivs hårt av djup ångest,
han till och med svettas blod. Det tycks inte finnas någon väg framåt.
Jesus ber till Fadern att han om möjligt ska låta honom slippa det som
är på väg att hända. Bönen avslutas ändå med att Jesus ber att Faderns vilja ska ske.
Dagens texter (3): Jesus och Petrus (Luk 22:31–38, 55 – 62)
Reflektioner: Petrus som var impulsiv och modig (kanske övermodig
ibland) vill inte gå med på att han kommer falla och behöva omvändelse. Han kommer stå upp för Jesus även om ingen annan gör det.
Men Jesus vet. Han vet att även Petrus, klippan, kommer svika honom. Mycket riktigt sker det som Jesus förutsett.
Petrus förnekar flera gånger att han vet vem Jesus är. Berättelsen

lämnar Petrus där, i den ofattbara sanningen att även han svikit och
förnekat Jesus.
Petrus vet inte det just då men berättelsen är inte slut, det finns en
fortsättning efter korset, men där är vi inte nu. Nu är mörkrets timme!
Dagens bön: ”Abba Fader! Pappa! Du är densamme igår, idag och
i evighet. Du är vår klippa. Du står orubbligt fast oavsett hur höga
vågorna är eller hur djupt ångesten griper tag. Du är alltid med, vi är
aldrig ensamma. Tack för församlingen, våra syskon, din kropp. Tack
för gemenskapen vi får dela tillsammans. På dig vår Gud förtröstar vi.
Amen! ”

Långfredagen
Dagens texter (1): Jesus grips, förhörs och döms (Matt 26:47–68; Luk
22: 47–23:33; Joh 19:1–16; Dan 7)
Reflektioner: PPå Judas signal grips Jesus och förs bort som en brottsling i skydd av torsdagsnattens mörker. Inför översteprästerna och det
stora rådet (det judiska ledarskapet) träder flera falska vittnen fram
men deras berättelser går inte ihop. Jesus svarar inte. På morgonen
fortsätter förhören och på direkt tilltal från översteprästen säger Jesus
något till synes märkligt: ”Härefter ska ni se Människosonen sitta på
Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Detta uttalande
får de samlade att bli vansinnigt rasande. De sliter sönder sina kläder,
skriker att Jesus har hädat, spottar på honom, slår honom och bestämmer att han måste dö. Hur kan detta uttalande från Jesus framkalla så våldsamma reaktioner?
Jesu uttalande är hämtat från Daniels bok i Gamla testamentet. I
kapitel sju berättar Daniel om en syn. I synen ser han olika monster,

symboler för ondskan uttryckt genom olika politiska stormakter. Han
ser även ”den Gamle av dagar”. Den Gamle är Gud. Gud sitter på sin
tron och öppnar böcker. Gud ska hålla dom och böckerna är Guds
planer för skapelsen. Plötsligt besegras monstren och de förlorar sin
makt. Sedan kommer en som liknar en människoson. Denna person
kommer inför Gud och åt honom ges ”makt och ära och rike, och alla
folk och stammar ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde och
hans rike ska inte förstöras.” Han som liknar en människoson får alltså
sitta på Guds högra sida och regera över riket. Jesus säger att han är
denne person, han är den ”som liknar en människoson”.
Jesu budskap är starkt politiskt. Politik och religion som enskilda,
tydligt avgränsade, begrepp fanns inte på Jesu tid. Synen från Daniels
bok handlar om hur ondskan personifieras i politiska stormakter och
förtryckande strukturer i samhället vilka enbart förminskar människor,
gör dem mindre mänskliga. Jesus vill göra oss mer mänskliga, återställa det syfte som vi skapades för, att återspegla Gud till resten av hans
goda skapelse. Frälsningen genom Jesus är inte från det mänskliga,
från skapelsen, utan för att bli mer människa, en frälsning för skapelsen. Från och med nu kommer inget vara sig likt. En revolution är på
gång!
Jesus överlämnas av de judiska ledarna till de romerska myndigheterna. Herodes föraktar Jesus och sätter hånfullt på honom en praktfull
dräkt och Pilatus förstår inte hur Jesus kan tyckas utgöra ett allvarligt
hot. Pilatus vill dock inte orsaka mer oroligheter och inte ta några
risker utan utlämnar Jesus till att dö. Bland andra brottslingar tvingas
Jesus gå, svårt misshandlad, på smärtornas väg fram till Golgata, platsen för korsfästelsen.
Dagens bön (1): ”Gud, du som skapat allt. Himlen och jorden har du
format med dina fingrar. Du andades och vi fick liv. Du har skapat oss
till människor, till att vara mänskliga. Hjälp oss att avspegla dig så som
vi skapades till. Hjälp oss att se på varandra som unika vackra skapelser,

formade av Skaparen. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Halleluja! Amen!”
Dagens texter (2): Korsfästelsen (Matt 27:35–61; Joh 3:16, 19: 16–37;
Ps 22; Jes 52:13–53:7)
Reflektioner: Romarna var duktiga på mycket. En av de mindre smickrande kompetenserna var att de visste flera hemska sätt att döda
människor på. Korsfästelse var definitivt ett av de värre. Korset var
symbol för fruktansvärd smärta och även skam. Korsen med upphängda förbrytare tjänade som påminnelser till folket att inte försöka sätta
sig upp mot de romerska myndigheterna.
Jesus spikas upp i händer och fötter. Han har tidigare fått en krona av
törne nedtryckt på huvudet. På korset sätts en skylt upp. På skylten
står det vad Jesu dom grundades på: ”Jesus från Nasaret, judarnas
kung.” Meningen skrivs på tre olika språk så att alla som går förbi ska
kunna förstå vad det står.
Människor går förbi Jesus och hånar honom. De säger att om han
verkligen är Israels kung och Guds son så kan han väl helt enkelt be
Gud hjälpa honom ner från korset. Jesus kunde ha bett om detta men
han valde att inte göra det. Jesus visste att detta var vägen han måste
gå.
Efter flera timmar på korset ropar Jesus med hög röst: ”Min Gud, min
Gud, varför har du övergivit mig?” Vad menade Jesus med detta?
Hade Gud övergivit honom? Vissa menar att Gud inte kunde närvara
när synden samlades på Jesus och att Jesu död var ett sätt att tillfredsställa Guds behov av soning för synd. Men är detta verkligen en
sann förståelse av korset? Jesu ord är återigen ett citat från Gamla
testamentet, denna gång från Ps 22. Ps 22 är Israels ord för att beskriva upplevelsen och erfarenheten av att vara övergivna av Gud. Israel
hade som folk varit otrogna mot förbundet med Gud, de hade övergivit honom. Deras känsla var att Gud i sin tur hade övergivit dem. När

Jesus uttalar dessa ord är det ett väldigt tydligt uttryck för hur Jesus i
sig själv förkroppsligar Israel. Jesus är Israel. Men Gud har inte övergivit dem, tvärtom så har han själv blivit människa i Jesus för att upprätta förbundet. Jesus som sann Gud och sann människa är den som kan
upprätta förbundet och hela skapelsen. ”Så älskade Gud världen att
han utgav sin ende son, för att var och en som tror på honom inte ska
gå förlorad utan ha evigt liv.”
Jesus förmår att med sina sista krafter ropa ännu en gång. Nu är
orden: ”Det är fullbordat!” När orden uttalats dör Jesus. Samtidigt
skakar marken, klippor går sönder, gravar öppnas och förhänget i
templet, det som skilt av det allra heligaste (platsen för Guds närvaro), brister uppifrån och ner. Vägen till Fadern öppnas av honom som
är Vägen!
Dagens bön (2): ”Jesus, tack för Golgata kors. Tack för blodet som
rann, till befrielse för oss. Vi böjer oss ner inför dig och tillbe. Jesus
tack för Golgata kors. Det är fullbordat, striden är över. Det är fullbordat, kampen är slut. Halleluja! Amen!”

Lördag
Dagens texter: Sabbat (Matt 27:62–66; Luk 23:56b; 2 Mos 20:8–11; Ps 119)
Reflektioner: Jesus har dött och blivit begravd. Graven har satts för
med en stor sten och vaktas av romerska soldater, efter önskemål
av de judiska ledarna. De ville försäkra sig om att hans lärjungar inte
skulle stjäla kroppen, säga att han uppstått och på det viset fortsätta
orostiftandet. Gud tar tillfället i akt och vänder onda planer till ännu
större triumf när änglar behöver komma till graven, inför ögonen på
de romerska soldaterna, och rulla bort stenen. På så sätt fanns det
ögonvittnen till det otroliga som snart skulle ske.

Det är lördag och sabbat vilket innebar vila för en jude. Denna sabbatsdag var förmodligen knappast särskilt vilsam för Jesu lärjungar
och de andra omkring dem. Han som de hade följt i flera år, den efterlängtade kungen som skulle befria Israels folk hade nu dött. Ja han
hade mördats efter en sammansvärjning av de judiska ledarna och de
romerska myndigheterna. Hur fortsätter livet nu? Till och med en dag
i taget måste ha känts oövervinnerligt!
Vi förstår av kvinnornas förberedelser med väldoftande kryddor och
oljor att det inte var en levande person de hoppades möta nästa dag.
Jesu tidigare undervisning om att han skulle uppstå var som bortblåst
för hans efterföljare. Hopplösheten måste ha känts bottenlös.
Vad gör vi när livet känns hopplöst? Minns vi Guds löften i hans ord
eller försvinner de från våra tankar när ljuset upplevs minska i tillvaron?
Dagens bön: ”Fader, Skaparen av himlarna och jorden. På sjunde
dagen vilade du. Tack för att vi får finna vila hos dig. Vi längtar efter
att lära känna dig mer och förundras av det stora i att du känner oss.
Låt ditt ord vara våra fötters lykta, ljuset på vår livsvandring. Du är
herden för våra liv. När vi sover vakar du över oss. När vi vaknar, innan
vi hinner säga något, är du där och sjunger din kärlekssång till oss.
Halleluja! Amen!”

Uppståndelsens söndag
Dagens texter: Uppståndelsen (Matt 28:1–7; Mark 16:1–8;
Luk 24:1–12; Joh 20:1–10; Gal 3:26–29)
Reflektioner: Kvinnorna som hade följt Jesus är de som tar sig till graven. Männen är vad vi vet kvar i något hus. Kvinnorna möts av en Herrens ängel som berättar för dem att han de söker inte finns där, han

har uppstått. Den första personen som får möta den uppståndne Jesus
är en kvinna, Maria Magdalena. Maria gråter och möter en man vilken
hon tror är trädgårdsmästaren. Det är intressant att den uppståndne
Jesus ser ut att vara en som sköter om en trädgård. De första människorna var satta att sköta en trädgård, Edens lustgård. Jesus, den första av
de som skall uppstå, har återfått den ursprungliga avbildligheten. När
mannen tilltalar Maria vid namn förstår hon vem det är, Jesus.
Det är häpnadsväckande att den första personen som blir vittne till
Jesu uppståndelse är en kvinna. Kvinnor var inte högt sedda vid denna
tid och som vittnen ansågs de inte trovärdiga. Dessa förtryckande och
förminskande patriarkala strukturer behöver ge vika i ljuset av uppståndelsen. Paulus sammanfattar det väl: ”Här är inte jude eller grek,
slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Guds upprättande verk genom Jesus Kristus krossar alla barriärer människor emellan (oavsett om de gäller etnicitet, social eller ekonomisk status eller
könsindelning).
Kvinnorna springer till männen och berättar för dem vad de hört och
sett. Männen tror dem inte. Petrus kan dock inte hålla sig utan springer
bort till graven. Han måste få veta. Full av förundran återvänder han
hem. Vad är det som har hänt? Har Jesus uppstått och vad innebär det
i så fall?
Vi kan av texterna utläsa att det är när mörkret är som mörkast som det
besegras av ljuset. ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Ondskan hade uttömt allt mörker som fanns för att krossa Jesus
men döden kunde inte behålla honom. Graven är tom! Jesus är Livet och
det sanna livet vinner alltid över döden. Jesus besegrar syndens (bortvändheten från Gud) yttersta konsekvens, döden, och möjliggör en väg
hem till Fadern. All synd krossas av Gud själv och var och en som vill kan
ta emot förlåtelse för att bli ett Guds barn. Halleluja!
Alla är vi i fullständigt behov av Guds nåd och förlåtelse. Förlåtelse och
upprättelse är tillgängligt för var och en som tror och omvänder sig. Faderns famn är vidöppen. Faktum är att han längtar mer efter dig än vad

du någonsin kan längta efter honom. Idag är frälsningens dag. Idag är
dagen för oss att antingen för första gången eller återigen ge våra liv
till han som är Skaparen, den ende sanne levande Guden.
Vill du leva ditt liv tillsammans med Jesus och bli en del av Guds
förnyade folk? Vänta inte, du kan idag ge ditt liv till honom. Be med i
bönen och hör av dig till någon kristen person i din närhet eller någon
i Ulriksbergskyrkan.
Behöver ditt tidigare beslut om att följa Jesus förnyas? Be med i
bönen du också och kontakta någon för att berätta om ditt förnyade
beslut.
”Jesus, tack för att du gav ditt liv för mig. Tack Fader för att du älskat
mig långt innan jag visste vem du var. Jag vill ge mitt liv till dig. Förlåt
mig för det jag gjort fel, jag vill vända mig om till dig. Jag vill leva mitt
liv med dig som Herre. Rena mig Jesus så blir jag ren. Jag bekänner
dig som min Herre och Frälsare. Jag tar emot den helige Ande som
en gåva från dig. Tack för att jag får bli en del av ditt folk. I Faderns,
Sonens, och den helige Andens namn. Amen!”
Dagens bön: ”Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Väldig är hans nåd över oss, och Herrens sanning består för evigt. Jesus,
du har vunnit seger över döden. All makt är i dina händer. Du tronar
för evigt. Halleluja!”

Vägen fram till Pingst
Vad gör Jesus och lärjungarna tiden efter uppståndelsen?
Vandringen till Emmaus (Luk 24:13–35)
Författaren till Lukasevangeliet berättar för oss att på söndagen när
Jesus uppstår är två av hans lärjungar på väg till en by vid namn
Emmaus, cirka en mil från Jerusalem. De går och pratar med varandra om allt som hänt. De är bedrövade. De hade hoppats och trott
att Jesus verkligen var Messias, han som skulle rädda Israel, men nu

var han död. Jesus kunde inte vara den utlovade Messias för Messias
skulle upprätta riket och regera över det men nu hade han blivit mördad efter en sammansvärjning av de judiska ledarna med de romerska
myndigheterna.
Plötsligt ansluter Jesus och börjar vandra med dem. De känner inte
igen honom och Jesus ger inte sig själv tillkänna. Jesus börjar med att
ställa frågor till dem. Han vill veta vad de pratar om, vad de tänker på,
hur de känner. Lärjungarna berättar om den fruktansvärda hopplöshet
och besvikelse de känner. De berättar att de blivit ännu mer uppskakade efter det att några kvinnor berättat för dem att graven var tom,
att de sett en syn och att även några andra av lärjungarna gått till den
tomma graven och kunde bekräfta att Jesu kropp inte var där. Jesus
förstår att han ännu en gång måste förklara för dem vad det står i
skriften, Gamla testamentet, om Messias.
Det som hänt är inte ett nederlag eller något oförutsett utan Messias
lidande är beskrivit i Gamla testamentet. Jesus börjar hela vägen tillbaka från Mose och undervisar dem genom skriften om vad det står
om Messias, om Jesus.
De kommer fram till byn och Jesus verkar vara på väg vidare men lärjungarna ber att han ska stanna hos dem. När de ska äta bryter Jesus
brödet och då känner de igen honom. Återigen är måltidsgemenskapen en avgörande händelse. Jesus försvinner dock direkt från dem.
Uppståndelsekroppen är helt klart en fysisk kropp men verkar lyda
helt andra regler än vår nuvarande kropp. Händelsen måste ha varit
mycket omtumlande för lärjungarna. De konstaterar att det brann till i
deras hjärtan när Jesus hade undervisat dem. Fyllda av hopp skyndar
de sig direkt tillbaka mot Jerusalem. Nu är vägen inte tung och ångestfylld längre. Nu är vägen fylld av hopp, framtidslängtan och glädje.
Petrus upprättelse (Joh 21)
Petrus och ett gäng till av lärjungarna är vid Tiberiassjön och ska fiska.

De är ute hela natten men får ingen fisk. På morgonen ser de en man
vid sjökanten. Det är Jesus men de känner inte igen honom. Jesus
säger åt dem att kasta i nätet på andra sidan båten. För flera år sedan
när Jesus kallade Petrus till att följa honom var det också vid en sjö.
Inte heller den gången hade de fått någon fisk på hela natten men Jesus säger åt dem att kasta i näten igen. Nu är det dags för upprättelse
och en förnyad kallelse.
En av lärjungarna förstår att det är Jesus och säger detta till Petrus.
Härligt impulsiva Petrus hoppar i sjön och simmar för allt vad han
är värd de hundra meterna in till stranden. Petrus ville inte missa en
sekund av att få vara med Jesus. När de andra kommer in äter de tillsammans. Efter måltiden börjar Jesus prata med Petrus. Jesus minns
och Petrus minns vad som hände för inte så många dagar sedan.
Petrus som hade lovat att aldrig svika Jesus, även om alla andra gjorde det, förnekade att han visste vem Jesus var. Inte en gång utan tre.
Jesus skulle utan problem kunnat tillrättavisat Petrus för hans karaktärsbrist och fruktansvärda svek. Jesus hade kunnat fråga Petrus vad
han gjort för att sona för sitt svek. Jesus hade tidigare sagt att Petrus
var en klippa och Jesus visste vilken central roll Petrus skulle få om ett
tag.
Men trots detta gör Jesus gör inget av ovanstående alternativ. Istället
ställer Jesus den fråga som är den mest grundläggande av alla, även
för den som ska ha en av de mest framträdande rollerna i den snart
begynnande jesusrörelsen. Jesus frågar: ”Älskar du mig?” Jesus frågar
inte bara en gång utan tre. Jesus vet vad som rör sig i Petrus hjärta
men han vill att även Petrus ska se det och förstå hur central kärleken
till Jesus är. Vi får älska för att han först har älskat oss. Jesus sammanfattade tidigare hela Gamla testamentet i två kärleksbud, älska Herren
och älska din nästa som dig själv. Drivkraften måste vara kärlek och
Petrus behöver förstå detta. Upprättelsen är total för Petrus. Petrus är
älskad av Herren Jesus och Petrus vet att han älskar Jesus. Den intima

kärleksrelationen är grunden och utgångspunkten för allt i efterföljelsen av Jesus.
Återigen undervisning om Guds rike! (Apg 1:1–8)
Efter uppståndelsen får lärjungarna ytterligare 40 dagar tillsammans
med Jesus. Jesu död på korset och hans seger över döden genom
uppståndelse är fullständigt centrala för den kristna tron. Dessa händelser är världshistoriens mittpunkt. Revolutionen är igång. Så vad gör
Jesus och lärjungarna den första tiden?
Jesus undervisar dem i 40 dagar om Guds rike. Skulle de inte sätta
igång nu? Behövde inte världen frälsas? Jo men Guds planer är hans
planer, hans timing är den bästa. Jesus hade undervisat lärjungarna
om Guds rike i tre år men det fanns fortfarande ett behov av ytterligare undervisning. Varför? För de hade inte förstått hur Jesus omdefinierar löftena från Gamla testamentet och hur det påverkar gudsriket.
Lärjungarnas fråga till Jesus även efter de 40 dagarna avslöjar deras
tankegångar: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt
Israel?”
Vissa har valt att tolka Jesu svar som: ”Nej, men nu ska ni få göra något annat. Ni ska vittna om mig och starta en ny rörelse som kommer
kallas kyrkan.”
Sammanhanget och fortsättningen på Nya testamentet förklarar
för oss att Jesu svar bättre formuleras: ”Ja, men inte så som ni tror.
Snart kommer den helige Ande över er, precis som utlovats av profeten Joel. Då kommer nästa process i det förnyade förbundet där
Gud utgjuter sin Ande över alla människor som tror på honom och
på det viset formar det förnyade gudsfolket. Ni ska få kraft av Anden
att leva det nya livet eftersom Anden är lagen skriven i era hjärtan.
Anden kommer dessutom öppna era munnar så att ni med er mun

och genom ert liv kan vittna om mig för alla folk. Ni är nu de som ska
vara ljuset för alla nationerna. Guds rike är redo att utbredas, nu drar
revolutionen igång!”
Varför är pingsten så viktig? (Apg 1:6–2:47; 2 Mos 19;
Jer 31:31–33; Hes 11:19–20; Joel 2:21–32; Rom 8:9; Gal 5:25)
Påsk och pingst hänger intimt samman. Det nya förbundet som utlovats av profeterna i Gamla testamentet har initierats genom Jesu död
och uppståndelse. Segern är vunnen. Men det återstår en sak, utgjutandet av Anden. Jesus säger till Nikodemus i Joh 3 att för att komma
in i Guds rike, alltså bli en del av det förnyade gudsfolket i det nya
förbundet, behöver man födas av vatten och Ande.
I Apg 1 ber Jesus lärjungarna vänta i Jerusalem till dess att Anden
utgjuts. Det är genom Anden som de föds på nytt och så blir en del av
det förnyade gudsfolket. Paulus skriver i Rom 8 att den som inte har
Anden inte tillhör Kristus.
Så kommer då pingstdagen. Lärjungarna och många med dem var
samlade tillsammans när det plötsligt hörs ett dån från himlen, likt
en våldsam storm, vilket fyller hela rummet. Tungor av eld visar sig
och sätter sig över var och en av dem och de uppfylls alla av Anden.
Denna händelse är väldigt lik händelsen i 2 Mos 19:16–19 vilken även
den beskriver högljudda ljud från himlen och eld. Texten handlar om
hur Gud ingår förbund med Israels folk. Nu är det dags för det nya
förbundet.
Det starka dånet samlar många judar till platsen, judar från olika
länder vilka talar olika språk. När lärjungarna och de andra uppfylls av
Anden börjar de tala främmande språk. Anden öppnar deras munnar
så att alla får höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk.

I 1 Mos 11 beskrivs det hur människorna vill vara som Gud i egen kraft
men Gud gör så att de börjar tala olika språk så att de inte förstår
varandra vilket leder till att människorna splittras. Nu börjar istället
ett återförenande där språk inte längre är en barriär, alla får höra om
Guds väldiga gärningar på sitt eget språk.
Petrus förstår att äntligen inträffar det som profeten Joel förutsagt.
Gud utgjuter sin Ande över allt kött, över alla människor. Petrus börjar
i Andens kraft frimodigt förkunna evangeliet om Jesus som Israels
Messias. När Petrus talat klart frågar de som är där vad de ska göra.
Petrus säger: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så
att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” 3000
personer tog emot Petrus ord och lät sig döpas!
Apostlagärningarna fortsätter med att beskriva hur evangeliet sprids
vidare. Först till området runt Jerusalem, sedan till det närliggande
Samarien och därefter vidare ut i hela världen. Att även hedningar,
icke-judar, kan bli en del av gudsfolket var en svår tanke för många
av de jesustroende judarna under denna första tid. Gud behöver visa
Petrus en syn (Apg 10) för att han ska förstå. När Petrus sedan predikar evangeliet för hedningarna faller plötsligt Anden över dem. De
som är med Petrus häpnar men Petrus konstaterar att om hedningarna nu fått Anden så finns det inget som hindrar att de även blir döpta
i vatten.
Mönstret som framträder i Apostlagärningarna är att när en människa
kommer till tro på Jesus som Messias och omvänder sig så bekräftar
Gud denna tro genom att ge av sin Ande. Människans respons är att
låta sig döpas. Så blir hon en del av det förnyade gudsfolket.
Paulus skriver i Gal 5:25: ”Om vi har liv genom Anden, låt oss då också
följa Anden”. Genom Anden får vi liv men vi får också kraft att leva

detta förnyade liv. Anden öppnar våra munnar så att vi kan vittna om
Jesus och profetera ord från Gud.
Genom Andens kraft kan sjuka bli hela. Genom Anden får vi kraft
att välja rätt och agera i kärlek mot alla människor. Anden förenar
människor som förut inte var ett folk till att nu vara del av det förnyade gudsfolket. ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och
kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”
Genom tron på Jesus som Messias och genom att födas på nytt av
Anden blir vi en del av det nya förbundet, en del av det förnyade
gudsfolket. Gud vill låta sitt rika sprida sig över vår jord. Han vill att
hans goda vilja ska få ske i alla samhällen bland alla slags människor.
Du och jag får tillsammans vara en del av detta. Halleluja!
Författare: Joel Oredsson

