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Skärtorsdagen 

DET NYA FÖRBUNDET 

Jer 31:31-34, Hebr 10:12-18, Joh 13:1-17 

För många år sedan skulle jag avsluta en tjänst som jag haft under några år, efter det 
avslutande sammanträdet skulle det vara en andaktsstund. 

Vi hade i en annan grupp läst en andaktsbok av Jean Vanier. Han är grundaren av en 
gemenskap där utvecklingsstörda lever tillsammans med sina assistenter i ett litet samhälle. I 
den gemenskapen hade det blivit ett viktigt inslag att man tvättade varandras fötter.   

För mig kändes det helt naturligt att få göra styrelsen en sista tjänst och använda det vi läst 
om. 

Vi satt i en ring, jag bad dem bara ta av sig en sko och jag tecknade ett kors på varje persons 
fot. 

Det blev inte bra, det kändes bara pinsammare och pinsammare. Jag ville ge en gåva, göra en 
sista tjänst, men mottagarna satt bara och vred på sig. 

Jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste dagens text. Jesu samtid var van vid att 
man tvättade varandras fötter och ändå blir det något alldeles särskilt av den här gången. 

Vi förstår att när Jesus tvättade sina lärjungars fötter, utförde han ett arbete som vanligen 
tillhörde slavar, betjänter och andra som hade lägre ställning. Det hade givetvis varit helt 
naturligt för en lärjunge att tvätta sin Mästares fötter och antagligen hade vilken av Jesu 
lärjungar som helst varit beredd att göra det.   

När nu Jesus faller på knä och tvättar lärjungarnas fötter ser vi ett koncentrat av hela hans liv 
och gärning. "Han kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för 
många", kan vi läsa som en sammanfattning av hans tjänst. Han som var ett med Fadern, steg 
ned så djupt. Guds son faller på knä för sin skapelse, för att betjäna den. Han kom för att söka 
upp det förlorade, för att ge liv åt de döende. 

Lärjungarna förstår inte och Petrus reagerar häftigt. "Aldrig någonsin skall du tvätta mina 
fötter". Petrus tycker att det börjar bli pinsamt. Det är samma reaktion som när han vill hindra 
Jesus att lida och dö, ”inte ska väl du, Jesus”. Petrus har ännu inte förstått hur en människa 
blir ren inför Gud. Han tänker att människan själv måste rena sig för att få vara med. Det var 
ett projekt som han aldrig lyckas helt med, och det gör ingen annan heller.   

Nu är det som om Petrus ger upp när Jesus säger att genom att han tvättar Petrus fötter så får 
han leva i gemenskap med Jesus. Då vill Petrus att Jesus ska tvätta hela honom, för han står 
inte ut med tanken på att leva separerad från Jesus. 

 "Ni är rena", säger Jesus. Det är hans ord och gemenskapen med honom som gör människan 
ren. Jesus säger till den förvirrade Petrus: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du 
fatta det." 

Det finns många likheter mellan fottvagningen och nattvarden vars instiftande vi firar denna 
kväll. Evangelisten Johannes berättar om fottvagningen på det ställe där de andra 



evangelisterna berättar om nattvarden. De båda handlingarna belyser varandra. Också i 
nattvarden böjer sig Jesus ner och betjänar sina lärjungar. Han böjer sig så djupt att han ger 
sig själv som mat och dryck.   

Nattvarden är inte en handling till minnet av något som en gång var, utan på något sätt blir det 
som hände då närvarande nu. Jesus är med oss här i kyrkan och vi är med lärjungarna i övre 
salen. 
Tro eller tvivel är inte det som avgör utan att man räcker fram handen och tar emot den gåva 
som Gud ger oss. 
Att ta emot bröd och vin är därför också en handling av överlåtelse till Gud. 
 
 

Långfredagen   
 
KORSET 
Jes 53:1-12, Hebr 10:19-25, Joh 19:17-37 
 
Johannes, som vi följer denna vår och påsk, skiljer ut sig från de övriga evangelierna när han 
berättar om vad som hände på korset. 
Hans skildring är längre och utförligare, han beskriver flera detaljer. 
I det som vi läste sa Johannes på ett ställe ”den som såg detta har vittnat om det för att också 
ni ska tro”. Vi förstår att Johannes fanns med vid korset och i sitt evangelium skriver om det. 
 
Så nu får vi betrakta det som skedde genom Johannes ögon. Vi ska helt enkelt följa 
berättelsen. 
 
Johannes berättar att Jesus själv bar sitt kors. Det var i och för sig inget märkligt, det var så en 
dödsdömd skulle göra. Han skulle bära sitt avrättningsredskap till avrättningsplatsen utanför 
stadsmuren. Där korsfästes Jesus tillsammans med två andra. 
 
Det var också vanligt att man satte upp ett anslag ovanför den korsfäste, som berättade om 
varför han blivit dömd. 
Pilatus satte upp skylten ”Jesus från Nasaret, kung över judarna”. Texten skrevs på hebreiska, 
grekiska och latin, vilket betydde att i princip alla kunde läsa och förstå vem han var. 
Att det stod så retade översteprästerna för de ville inte ha honom som sin kung och de 
försökte få Pilatus att ändra sig. 
Men även om det i de orden att Jesus var kung låg ett hån så var det ju faktiskt kung som han 
var. 
I söndags hörde vi om hur Maria smorde Jesus, så som man gjorde med en kung. När Jesus 
red in i Jerusalem blev han hyllad som en kung. Inte bara judarnas kung, utan hela världens 
kung. 
 
De fyra soldaterna har nu fullgjort sitt arbete och kan slå sig ned nedanför korset.  
Kanhända var det en del av betalningen att de fick dela på de dödsdömdas tillhörigheter. 
Men när de kom till Jesu livklädnad eller tunika så såg de att den var ett finare hantverk så 
den ville de inte skära sönder utan kastade lott om vem som skulle få den. 
När vi läser det kan vi se det som ett konstaterande att de vill ha tunikan hel. Men budskapet i 
den handlingen är mycket större än så, fast det visste soldaterna inte om. 
Men Johannes har säkert, när han skriver ner berättelsen, reflekterat kring detta och så kan 
han se att det som sker är uppfyllelsen av Psalm 22. 



Så utan att veta det så uppfyllde soldaterna en gammaltestamentlig profetia. 
Men det kan finnas ett skäl till, till att Johannes nämner om att livklädnaden var vävd i ett 
stycke. 
Översteprästernas livklädnader var också vävda på det sättet. 
Så kan Johannes anspela på att det inte bara är som kung som Johannes blivit korsfäst utan 
också som överstepräst och just nu fullgör han sin översteprästliga tjänst när han frambär ett 
felfritt offer till Gud. 
 
Vid korset finns också några fler personer, tre kvinnor som faktiskt alla tre hette Maria, Maria 
Jesu mor, hennes svägerska och Maria från Magdala och Johannes. 
 
Mitt i sin utsatthet och plåga på korset såg Jesus inte till sig själv utan förmådde se till dem 
han älskade. 
Han som själv var ett offer fortsätter i sin omsorg att tänka på andra. 
Han bekymrade sig för sin mamma, vad skulle nu ske med henne och Johannes, den yngsta av 
lärjungarna hur skulle han klara sig? 
Jesus ser att det är bra för dem att de tyr sig till varandra. Johannes får en ny mamma och 
Maria får en ny son. 
  
Det andra som Jesus säger på korset är ”Jag är törstig”. Det är ju i och för sig inte konstigt. 
Men jag tror att vi kan tolka in mer i det än att det bara är så att Jesus är fysiskt törstig. 
När han säger ”jag är törstig” är det också Gud som uttrycker sin längtan efter oss. Gud törstar 
efter oss människor. Ja så mycket att han är beredd att dö för att vinna oss. Så mycket längtar 
han efter oss att han är beredd att gå i döden för oss. 
 
Sen säger Jesus ”Det är klart, det är fullbordat”. 
Men vad är det som är fullbordat? 
När Jesus lite tidigare ber (Jesu översteprästliga förbön) så säger han, enligt Johannes, ”Jag 
har förhärligat Gud på jorden genom att fullborda det verk han gav mig att utföra”. 
Det var alltså det som var Jesu uppgift som nu är slutförd. Nu behövdes inget mer. Genom 
Jesus så är vägen till Gud klar för oss.  
Man skulle ju kunna tycka att det är ett uppgivet konstaterande, nu är det klart och Jesus gav 
upp andan. Men istället är det faktiskt ett glädjefyllt segerrop. 
 
För att skynda på dödsprocessen så slog man ibland sönder den korsfästes ben. Eftersom de 
då inte kunde häva sig upp för att andas så dog de ganska snart kvävningsdöden. 
Men Jesus var redan död, därför behövde man inte krossa några ben på honom. 
 
Men för att försäkra sig om att Jesus verkligen var död så stack en av soldaterna upp en lans i 
sidan på honom. 
Ut kom blod och vatten. 
Här kan vi se tecken på de sakrament vi har dop och nattvard. 
När vi döps så får vi tecknet på att vi är förenade med Kristus och blir på det sättet en del av 
Kristi kropp. 
 
I går på Getsemanestunden fick vi påminna oss om hur Johannes sett Jesus lyfta kalken och 
säga: ”Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod”. 
Så är vi också genom nattvarden förenade med Kristus. 
 
 Nu får vi stå där runt korset, älskade av Jesus 



 

Påskdagen   

Kristus är uppstånden 

Jona 2:1-11, Apg 13:32-37, Joh 20:1-18 

Idag kan vi hälsa varandra med de urgamla orden ”Kristus är uppstånden. Ja, han är 
sannerligen uppstånden”. 

Vi har på olika sätt blivit påminda om att livet vann. Efter den första påskdagen är ingenting 
mer sig likt. Allt är förändrat genom Jesu uppståndelse. 

Påsken är den kristna kyrkans största och mest grundläggande högtid. Från Skärtorsdagens 
svek, långfredagens död, påskaftons tomhet, påsknattens väntan på Jesu uppståndelse som 
övergår i påskdagens jubel ”Det är sant. Han är verkligen uppstånden”. 

Vi kan förstå att händelserna på påskdagsmorgonen kom fullständigt överraskande för dem 
som följt Jesus. Ingen kunde till en början fatta vad som hänt. 

I texten mötte vi några av kvinnorna häpenhet, ja till och med rädsla över hur de skulle 
hantera det märkliga som ägt rum. 

När vi läser alla påskdagsberättelserna ser vi hur fler och fler kommer till graven. Ryktet 
sprider sig. Jesu grav är tom!   

Utifrån alla dessa vittnesbörd kan vi förstå hela häpenheten, all uppståndelse, all förvirring på 
påskdagsmorgonen när budskapet sprider sig.  

Därför kan vi också förstå den överväldigande glädjen som spred sig när till slut hans 
lärjungar och vänner "genom säkra bevis" kunde förstå att deras Mästare lever. 

Egentligen borde ju inte Jesu lärjungar och kvinnorna ha blivit så överraskade av vad som 
hände på Påskdagsmorgonen. Jesus hade ju så många gånger försökt förklara för dem, att han 
på tredje dagen skulle uppstå igen. Men det hade varit omöjligt för dem att förstå. Trots att de 
levt länge med Jesus var detta för stort och ofattbart. 

Egentligen är det allra märkligaste att det var motståndarna som kom ihåg Jesu ord. De hade 
garderat sig för alla eventualiteter genom att försegla graven och placera ut en vaktstyrka, så 
ingen skulle komma och stjäla Jesu kropp och sprida ut falska rykten om att han hade uppstått 
igen. 

När man nu kommer till graven ser man att den är tom. Vakterna var förskräckta och 
kvinnorna var förtvivlade. 

Det som hade skett överraskade alla. Den tomma graven stod där som ett vittnesbörd om att 
något hade hänt, men vad det var kunde man inte ta till sig. 

På ett sätt är det ganska märkligt att ingen förnekar att graven verkligen var tom, inte ens Jesu 
fiender. När vaktstyrkan till slut repar mod och rapporterar vad de sett med egna ögon var det 
ingen som ifrågasatte deras uppgifter. 

Soldaterna hade fått löfte om att ingen bestraffning skulle drabba dem, bara de spred ut ryktet 
att lärjungarna stulit kroppen medan de sov. Men då har man alla anledning att fråga sig: Hur 
kan sovande människor veta vilka som hade vältrat bort den stora stenen och stulit kroppen. 
Och om de inte sov - varför hindrade de inte tjuvarna. 

Det är inte logiskt, men samma tankegångar kan vi möta idag också. Man vill hitta på orsaker 
till den tomma graven.   



Om Maria berättas att hon först trodde att trädgårdsvakten burit bort kroppen. I sin bedrövelse 
utbrister hon: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte vad de har lagt honom." 

Men kvinnorna och lärjungarna blev övertygade om att Herren verkligen levde. Ingen hade 
lyft bort honom ur den förseglade graven. Han hade verkligen uppstått - det fick de senare se 
med sina egna ögon.   

Det går inte att ta miste på att ju mer de fick höra och se ju starkare blev deras förvissning om 
att Jesus verkligen levde. Till slut fick de bekräftelse: Herren visade sig själv för dem.  

Vilken förvandling, från en modlös lärjungaskara på Långfredagen, blev de efter påskens 
händelser förvandlade till en lärjungar som med sina liv berättade om Jesu uppståndelse. 

Jesus stämde möte med de sina i Galiléen. Med oss stämmer han möte här idag, han har lovat 
att möta oss som den levande Jesus och vi får låta honom förvandla och omskapa oss. 

Det är en gåva som får följder för våra liv. 

Jesus har inte bara uppstått en gång i Jerusalem, han vill också uppstå i ditt och mitt liv, och så 
ger han oss ett uppdrag. Jesus säger till oss som han sa till Maria ”Gå och berätta”. 

Vi firar idag att Jesus gett oss evigt liv, ett hopp om att Gud segrat över ondskan och en dag 
kommer att visa det fullt ut. 
Framtiden för den här världen ser på många sätt mörk ut med klimatkris, matkris, energikris 
och ekonomisk kris, men trots det som är vår verklighet så kan vi samtidigt leva som om 
Guds rike redan är här och ta hand om hans skapelse på ett rättfärdigt sätt.   
 
För att ta emot den uppståndne Jesus i våra liv handlar inte bara om framtiden, utan i allra 
högsta grad om nuet. ”Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd”, säger han. ”Jag 
är med er alla dagar” säger Jesus också.   
Så kan livet bli verkligare och viktigare, för nu lever vi för honom som är uppstånden och 
lever, och själv är LIVET 
 
Jesus är uppstånden, och det innebär att du och jag inte har något att vara rädda för. Vi vet att 
han lever idag och vill göra oss levande. 
 
 
 


