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Ta emot syndernas förlåtelse!

Allt är som vanligt. Lärjungarna och Jesus äter påskalammet tillsammans och firar befrielsen från slaveriet i Egypten. Alla 
är där. Lärjungarna och Jesus.

Men plötsligt händer något konstigt. Jesus gör något han aldrig gjort förut, något som inte hör med till den vanliga 
påskalammsmåltiden. Han tar upp brödet, tackar Gud, bryter det och säger:

– Tag och ät. Detta är min kropp.
Han fortsätter med att ta en vinbägare, tackar Gud och ger till lärjungarna:
– Drick av den alla. Detta är mitt blod, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
Den kvällen är det nog ingen av lärjungarna som förstår sig på Jesus. Vad gör han och vad pratar han om? 
Men den första nattvarden är inte den sista. Än i dag firar vi minnet av Jesus död för oss.
Vi får på ett synligt och konkret sätt bli en del av Jesus död på samma sätt som brödet och vinet blir en del av vår kropp. 

Vi får ta emot syndernas förlåtelse.
Det finns en person som inte firat nattvard sen den där första gången i Jerusalem. En som väntar på att få fira nattvard 

med dig i himlen. Jesus. Och den dagen, då vi firar nattvard i himlen, blir det verkligen något att fira – vi är hemma hos 
Jesus för alltid!

”O Jesus, än de dina 
du vill omkring dig se 
och av din bittra pina 
en salig frukt dem ge. 
Dem in i döden älskar du 
och i din Faders rike 
vill möta dem ännu.”
                     SvPs.70

”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod 
förblir i mig och jag i honom.” 
    Joh.6:56Skärtorsdagen

Tack för syndernas förlåtelse. Tack för att du gav ditt liv för att jag skulle få leva. 
Låt mig få fira nattvard med dig i himlen. Amen.



Långfredagen
Fantastiskt och fruktansvärt

Jesus hänger på korset. Människorna står nedanför och retar honom. Spottar på honom.
Jesus förlåter dem.
En av rövarna vänder sig till Jesus. Han vet att han är skyldig och han förstår att Jesus är oskyldig.
Jesus tar emot rövaren och lovar att han ska få komma till himlen.
Det blir mörkt – alldeles svart mitt på dagen. Naturen själv visar hur svårt Jesus har det. 
Det gör ont i händerna. Det gör ont i fötterna och Jesus är törstig! Gud i himlen har övergivit honom och han känner 
Guds vrede över synden. Smärtan är fruktansvärd.
Jesus vänder sig mot himlen. Han säger: ”Det är färdigt.” Han dör och himlen öppnas för dig och mig. Det är något 
fantastiskt som händer när Jesus dör på korset. 

”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss med-
an vi ännu var syndare.” 
    Rom.5:8

”Jesus för världen givit sitt liv: 
öppnade ögon, Herre, mig giv. 
Mig att förlossa offrar han sig, 
då han på korset dör ock för mig.” 
   SvPs.45

Jesus, tack för att du har gjort allt för att jag ska få komma till himlen. 
Hjälp mig att aldrig glömma det. Amen.



Påskafton
En tung dag

Det är sabbat. En dag utan arbete, med tid för vila, bön och bibelläsning. 
Maria, liksom lärjungarna har säkert varit i synagogan och lyssnat till läsning ur de heliga skrifterna, det gamla testa-

mentet. Men aldrig har det varit så svårt att ta det lugnt som i dag. Aldrig så svårt att höra Guds ord.
Marias hjärta värker. Hon tänker på Jesus döda kropp. Hennes son är död. Hennes pojke som hon fött, fostrat och 

fått se växa upp och bli stor. Hon har sett honom göra under. Sett honom mätta tusentals hungriga människor med bara 
några bröd och några fiskar. Sett honom göra sjuka människor friska. Och nu – död. En död kropp i en grav.

Allt hon vet om Jesus som Guds frälsning för människorna, allt Jesus sagt om sin död och uppståndelse har Maria 
glömt. I dag kan hon bara gråta och sörja över sin döde son.

Om du någon gång gråter vid någons grav, någon du älskar som har dött. Om Jesus någon gång känns långt borta. 
Kom då ihåg att han ser dina tårar, han vet hur du har det och han bär dig i sin famn.

”Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta 
och frälsar dem som har en bedrövad ande.”  
    Ps.34:19

Jesus, du hade inte glömt Maria, även om hon glömt vad du hade sagt. Kom till mig 
när jag är ledsen eller orolig. Visa mig att du alltid finns vid min sida. Amen. 

”Ingen nöd och ingen lycka 
skall ut ur hans hand dem rycka. 
Han, vår vän för andra vänner, 
sina barns bekymmer känner.”  
         SvPs.248:3



Påskdagen
Var glad – Jesus lever!

Det är tidig morgon. Solen håller precis på att gå upp. Några kvinnor är på väg till graven för att smörja Jesu kropp med 
kryddor som luktar gott. De går med tyngda huvuden. De är tyngda av sorg och bekymmer. Hur ska de få bort stenen 
framför graven? 

De kommer fram och lyfter blicken – stenen är borta!
Kvinnorna går in i graven. Men vad nu? Kroppen är borta! Plötsligt står en ängel framför dem i skinande kläder:
– Varför söker ni den levande bland de döda? Jesus är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er, att han 

skulle korsfästas och uppstå på den tredje dagen.
Plötsligt kommer de ihåg vad Jesus sagt. Plötsligt förstår de vad Jesus försökt förklara så många gånger. Deras 

hjärta vill spricka av glädje. 
De springer till lärjungarna och berättar:
– Jesus lever! Graven är tom! Han har uppstått!
När Gud uppväckte Jesus från de döda fick vi beviset på att Jesus betalning gäller. Jesus död är en död för alla männ-

iskors alla synder. Gud är nöjd med vad Jesus har gjort för dig – det får du också vara!

Tack för uppståndelsen! Nu behöver jag aldrig fundera på om det Jesus gjorde var tillräckligt för mig. 
Min synd är borta och jag får vara Guds barn. Amen.

”Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig skall leva om han än dör.”    
   Joh.11:25

”Vi förlossas; ormen krossas, 
avgrundens och dödens makt 
nu är bunden. 
Från den stunden 
allt är Sonen underlagt. 
Nu är helat vad vi felat 
och Guds nåd i ljuset bragt.” 
  SvPs.147:3



Annandag påsk
Se på mina händer!

Lärjungarna har låst dörren. De är rädda för Jesus fiender. Kvinnorna har berättat om ängeln vid den tomma graven 
och Petrus och Johannes har också varit där.

Plötsligt står Jesus där, mitt ibland dem. Uppskakade och rädda som de är, tror de att de ser ett spöke. 
 – Frid, säger Jesus. Lugn. Varför är ni rädda? Varför tror ni inte?
 – Se på mina händer. Se på mina fötter. Det är jag!
 – Rör vid mig. Ta på mig.
Lärjungarna går fram, tittar och känner – det är Jesus som står där. Rädslan försvinner. Hjärtat fylls av frid och glädje. 

Jesus lever och han är hos dem.
Än i dag bär Jesus märken efter spikarna i sina händer och sina fötter. Du kommer att få se de märkena när du möter 

honom i himlen. 
Varje gång Jesus tittar på sina händer, ser han ditt namn. Du står för alltid inskriven i Jesus händer, för såren finns 

alltid kvar. Jesus glömmer dig aldrig!

Jag vill aldrig glömma dig Jesus. Tack för att du aldrig glömmer mig. 
Tack för att mitt namn står skrivet i dina händer. Amen.

”Se på mina händer har jag upptecknat dig. 
Dina murar står alltid inför mig.”   
 
   Jes.49:16

”Min Frälsare lever, 
jag vet att han lever, 
fast världen har sagt han är död. 
Och inget kan skilja 
mitt hjärta från honom – 
ej änglar, demoner och nöd.”   
  SvPs.313


