Läsning och
eftertankar i
stilla veckan
(Läses helst sakta och
gärna under bön.)

Måndag: Jesus i Getsemane
Textläsning: Luk 22:39-62
- Be att ni inte utsätts för prövning, sa Jesus till
sina närmaste, på väg mot sitt eget livs stora
prövning.
Jesus kämpar i natten. Kämpar mot ångest och
mot ondska. Kämpar i ensamhet. För lärjungarna
sover. Och än en gång måste han påminna dem: Be att ni inte utsätts för prövning! Så
kommenterar Hebreerbrevets författare, Hebr
4:15-16: ”Vi har inte en överstepräst som är
oförmögen att känna med oss i våra svagheter,
utan en som har prövats på alla sätt och varit
som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt
träda fram till nådens tron för att få förbarmande
och nåd i den stund då vi behöver hjälp.”
Tisdag: Rättegången inför Pilatus
Textläsning: Matt 27:11-14
Jesus var helt utan skuld men han försvarade sig
inte. Tyst lät han sig gisslas och hånas, tyst lät
han sig krönas med törnekronan. Pilatus insåg att
Jesus var oskyldig men vågade inte stå för sin
åsikt av fruktan för att förlora kejsarens
förtroende och av fruktan för den upphetsade
folkmassan. Vi som har så många fel och brister
urskuldar oss och skyller på omständigheterna
eller på andra. Men Jesus teg. Låt oss pröva oss
själva inför hans föredöme.

Onsdag: Dödsdomen
Textläsning: Joh 19:13-24
Inför allas blickar fördes Jesus ut som en
brottsling för att bära, inte bara den tunga
korsbjälken utan också all vår synd.
- Den som vill vara min lärjunge, säger Jesus,
måste varje dag ta sitt kors på sig.
Bön: ”Herre, du bar ditt kors, men ditt kors var
vårt. Utan synd bar du all vår synd. Dag för dag
bär du oss. Hjälp oss att aldrig glömma det.”
Torsdag: Den sista måltiden
Textläsning: Luk 22:14-23
Nattvardsbordet var ett vanligt bord, brödet ett
vanligt bröd och bägaren en vanlig bägare. Och
ändå är måltiden annorlunda. I brödet och vinet
ger Jesus sig själv. Han säger att han längtat.
Långt innan du längtade. Gud har längtat efter
dig. Därför ger han sig till dig. Utan att hålla
någonting tillbaka.
Fredag: Jesu kors
Textläsning: Mark 15:21-41
Han som är livet dör för att vi ska leva. Han som
är arvinge till allt ger upp allt för att vi ska få del
av alla hans rikedomar. Han lämnar sin ande i
Faderns händer för att vi ska uppfyllas av hans
Ande. Genom korset kom glädjen till hela världen
och genom döden livet.
Bön: ”Så annorlunda ditt rike är. Du utmanar
ondskans välde med ett spädbarn i en krubba. Du
visar din makt genom att avstå från att slå
tillbaka. Du uppenbarar din härlighet genom att
låta dig förnedras. Du segrar genom det som för
oss ser ut som ett nederlag och för liv och
oförgänglighet in i världen genom att dö. Lär oss
då att förstå vad det är att följa dig.”
Lördag: Jesus i graven och dödsriket
Textläsning: Mark 15:42-47
Herrens lidande är slut. Alla har övergivit honom
utom några få. Ingen tackar dem för denna
kärlekstjänst. De slår vakt om mänsklig värdighet
i en förtvivlad situation. Men de får inga svar på
sina frågor. Inte då. Inte än.

Låt oss be för dem, för alla dem och för alla oss,
som brottas med våra frågor. Låt oss be om hjälp
att kunna tjäna Gud trots att vi ännu inte förstår
allt. Låt oss be om hjälp att tro också när kampen
är som svårast och frågorna som tyngst att bära.
Denna lördag håller skapelsen andan.
Är detta slutet? Eller ska Gud återigen gripa in?
Snart ska alla veta. Men inte riktigt än. Denna dag
råder sorg och stillhet vid graven. Ännu en liten
tid.
Söndag: Uppståndelsen
Textläsning: Joh 20:1-18
Johannes berättar om dagen som förändrade allt.
Detta är dagen då död och förintelse förlorade
greppet. Jesus är uppstånden!
Men lärjungarna har svårt att förstå och svårt att
ta det till sig. - De hade ännu inte förstått skriften
ord, förklarar evangelisten.
Och så kan det vara denna påskdag, då allt blivit
nytt och hela skapelsen brister ut i jubel, att en
och annan lärjunge fortfarande sörjer. För detta
är inte så helt lätt att förstå. Det tar tid.
Också den starkaste och tydligaste andliga
upplevelse och gudserfarenhet behöver bearbetas
i bönevrå och studiekammare, så att allt leder till
att vi bättre förstår ”skriftens ord”. Så att tron
mognar och blir personlig.
Men trädgården badar i morgonljuset och graven
är tom, liksom dödens makt är tom. Därför är
avslutningen på påskens berättelse i själva verket
bara början. Början på ett nytt liv, med nya
förutsättningar, och i en ny gemenskap med den
Uppståndne.
Detta är den verklighet som möter dig denna dag.
Denna glädjedag.
Denna Uppståndelsedag.

