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Predikoturerna 

Dagens predikoturer i Arvika Nyheter (8 april) var 

felaktiga, vi har som vi informerat om tidigare inga 

gudstjänster under påsken pga Covid-19. 

 

 

Livsvandring i påsk 

I en bifogad fil Livsvandring finns ett antal texter o 

bilder om påskens händelser. Bilderna finns uppsatta 

på anslagstavlan vid Thybergs affär och i Tvärud vid 

Equmeniakyrkan. 

 

 

Böneschema 

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för 

varandra i församlingarna inom Regionen. Den kommande helgen den 12 april 

ber vi för Svanskog-Mo Missionsförsamling och Sorbykyrkan Munktorp. 
 
 ”Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.” Rom 1:9 Liksom Paulus har vi 

förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. 

Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.  

 

Förslag på en enkel bön. ”Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla 

församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din 

välsignelse över ..……………………………………………………………. Jesus Kristus, vår broder och vän, 

kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom 

med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla 

växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen.” 

 

 

 

 



 

 

Påsk 
I år är påskens texter är hämtade ur Matteus evangelium kap. 26-28. 

 

Påsken är kristendomens största och viktigaste högtid. I år är blir firandet 

annorlunda på många sätt. Många är utan jobb eller sitter i karantän. Man ska 

inte resa bort och inte ha besök. Kyrkorna har inga gudstjänster. På sätt och vis 

kommer påskens budskap när vår nutid. 

Det handlar ju om lidande, död och uppståndelse. Jesus har ridit in i Jerusalem 

på en åsna och börjat på allvar utmana översteprästerna, de skriftlärda och de 

äldste. De stod för den religiösa, politiska, juridiska och ekonomiska makten i 

landet. I förlängningen utmanar han även Romarriket och dyrkan av kejsaren 

som gud. Gång på gång försöker de lura Jesus med olika frågeställningar t.ex. 

om hans fullmakt och om man ska betala skatt till kejsaren eller inte. Jesus 

vinner alla dispyter och då förlorar de sitt anseende, vilket är mycket 

vanhedrande. Till slut måste de bli av med honom, men inte under helgen för 

då blir det upplopp och då kommer romarna och förstör vår heliga plats. På 

dagarna är folket hans skydd, för de förstår att han är sänd från Gud och på 

nätterna försvinner han till Betania. 

Efter att ha instiftat nattvarden i samband med påskmåltiden tillsammans med 

lärjungarna i den övre salen, går han till Getsemane vid olivberget. När Judas 

förstår vart de är på väg, för de har varit i Getsemane många gånger förr, så 

smiter han ut i mörkret. Han avslöjar för översteprästerna var Jesus befinner 

sig. Han får 30 silverpenningar. Priset för en ihjälstångad slav enligt Mose lag. 

Översteprästerna inser att de har chansen att gripa Jesus utan att folket är på 

plats och kan hindra det. De skickar iväg vaktstyrkan 

med Judas som vägvisare. Obs att det är enligt Guds 

plan. Nu ska det ske varken förr eller senare. Därför 

”gömmer” sig Jesus på det enklaste av ställen. 

Under tiden har Jesus våndats och plågats inför vad 

som kommer att ske. Lärjungarna orkar inte vaka 

med honom, utan somnar gång på gång. Vaktstyrkan 

kommer och Judas kysser Jesus som ett tecken på 

vem de ska gripa. De för Jesus till översteprästen 

under natten och börjar förhöret, fast det är emot 

deras egna regler.  

 



 

Dessutom har de falska vittnen. Det är alltså en ”riggad” rättegång. Ändå kan 

de inte döma honom för han tiger och vittnenas berättelser är inte 

samstämmiga. Där kunde det ha tagit stopp, men i ett sista desperat försök 

frågar översteprästen: Är du Messias, Guds son? Jesus svarar jakande och 

skriver därmed under sin egen dödsdom.  Hade han tigit en gång till så hade 

hela processen stannat, men Guds plan måste följas. De dömer honom till 

döden för hädelse, men de har inte rätt att verkställa dödsstraff. 

Därför drar de med sig Jesus till den romerske prokuratorn Pontius Pilatus för 

att han ska bekräfta dödsdomen. Pilatus tvekar, för han kan inte greppa 

situationen. Till sist kan han inte stå emot trycket. För översteprästerna har 

uppviglat folket att skandera ”Korsfäst, korsfäst”. Han dömer Jesus till prygel 

och korsfästning. 

Jesus får själv bära sitt kors, så länge han orkar. När han faller ihop, tvingar de 

Simon från Kyrene att bära korset den sista biten. Jesus korsfästs tillsammans 

med två rövar på en kulle som heter Golgata, det betyder huvudskalleplats. Vid 

nionde timmen (klockan 15 vår tid) ropar Jesus ”Eli, Eli, lema sabachtani”. Vilket 

betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”. Jesus ropar än en gång 

och ger upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända 

ned. Som ett tecken på att vägen till Gud är öppen för varje människa. Josef 

från Arimataia ser till att Jesu kropp blir svept i linnetyg och lagd i en grav. Och 

en sten rullades för. På söndagens morgon kom Maria från Magdala och den 

andra Maria till graven och fick se en ängel rulla undan stenen och sätta sig på 

den. ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är 

inte här, han har uppstått, som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan 

till hans lärjungar och säg till dem; han har uppstått från de döda och nu går 

han före er till Galileen”. Påskens budskap är 

genom lidande och död till uppståndelse. I år är 

det ovanligt mycket lidande och död i vår värld. Vi 

ska göra så mycket vi kan för att lindra nöden och 

vi får be för bönen kan inte sättas i karantän. Be 

för de drabbade och deras anhöriga. Vi ska också 

be för all vårdpersonal som riskerar sin egen hälsa 

för att hjälpa de sjuka. Viktigast utav allt är att visa 

på hoppet, för påsken slutar inte i lidande och död, 

utan i uppståndelse. 

 

Eddy 

 


