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Det finns många stora män och det finns gott om stora ord
-  och rätt ofta har dom orden ekat tomt.

Vi har lätt att sväva ut i retoriken på vår jord,
och det gäller i allt tal - profant och fromt.

Men bland ord som jag har hört och som gett mina frågor svar,
minns jag särskilt dom som Martin Luther sa:

”Får jag veta att imorgon, då är världen inte kvar
-  så planterar jag ändå mitt träd idag!”

Ja, jag tycker nog att detta var det bästa som han sagt,
den där munken som blev känd som protestant.

I dom orden fanns det livsmod och ett hopp om en sorts makt
som vill knuffa på när backen känns för brant.

…så jag köpte mej en spade och en planta likaså
och jag planterade den plantan där jag bor.

Vad som händer sen, i morgon – det står skrivet i det blå,
men för var dag kan jag se nåt gott som gror.

Magnus Nydén

”Vi vill tacka för all omsorg som vi känt i samband med Magnus sjukdom och bortgång”.
Lena, Sara och Stina med familjer

PLANTERA ETT TRÄD



Hoppas på Herren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom.  
Herren är god mot den som kommer till honom,  

mot den som sätter sin lit till honom.  
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.  

(Klag 3:24-26) 
 
 
Hur skulle du beskriva hoppets känsla? Kanske du skulle hålla med om beskrivningen att hoppets 
känsla är som när ett ljus blir tänt i mörkret. Det spelar ingen roll om hoppets ljus lyser med en liten 
låga. Vi vill gärna se på det och vi vill gärna klamra oss fast vid det.  
 
I många livssituationer är hoppet det enda vi har men det finns också omständigheter i livet där inget 
hopp verkar finnas kvar. Varför ska vi hoppas på Gud? Det är möjligt att hitta vägledning i de här 
verserna.  
 
”Min andel är Herren”. I en annan bibelöversättning står det: ”Herren är allt vad jag har”. Den här 
meningen innehåller en sanning som ger insikt. Herren är allt vad vi har i livets alla skeenden. Därför 
kan vi alltid hoppas på honom. Herren är allt vi behöver i medgång och motgång, när vi känner hopp i 
hjärtat men också när hoppet sviker. 
 
Vi får komma till Herren och vi kan lita på att Han kommer att vara god mot oss trots att vi inte alltid 
förstår Hans vägar. Att hoppas på Herren är gott och att hoppas på Herren ger hjärtat ro. I Herrens 
närvaro får vi vila och bli stilla medan vi hoppas och väntar på Hans hjälp. 
 
 
Ur Andaktsboken ”Hela mitt hjärta” 
/Leslie Ron 
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Herren är god mot den som kommer till honom,  

mot den som sätter sin lit till honom.  
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.  
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Pastorns funderingar
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Ordförande har ordet

En ny början-
	 		Hoppets	tid

En ny början –  
Hoppets tid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag smög in i kyrkan och satte mig i kyrkbänken. Jag såg ett kalt altare.  
Altaret var tomt utan utsmyckning. Inte ett enda tänt ljus. Kalt och naket.  
”- Det är tomt”, tänkte jag för mig själv. Men sen slogs jag av tanken:  
”- Det är inte tomt! Det är en ny början”. 
 
 
Om man ska rita en teckning, tar man inte ett papper som redan är fullklottrat. Har man inget annat att 
rita på, så får man sudda först. Det var vad Jesus gjorde på korset åt oss. Suddade allt tidigare av vårt 
klotter, för att bereda plats åt en helt ny vacker bild i var och ens liv. Förlåtelse är världens bästa 
suddgummi. Det som såg ut som ett nederlag vändes till tidernas största seger! Det som såg tomt ut, 
var egentligen bara upptakten till någonting nytt och fantastiskt. 
 
Det är en tröst att tänka, att så kan det även vara i mitt liv, och i ditt. För alla bär vi nog på någon slags 
tomhet; öppet och synligt, eller i ett skrymsle av själen. Påskens budskap till oss är: Det är aldrig kört! 
Det är inte tomt som det ser ut att vara. Det är bara graven som är tom. Tillsammans med Jesus 
väntar en helt ny början, full av liv! 
 
Våren är hoppets tid. Vi letar tecken på vår och liv som oupphörligt förnyas. Ljuset blir allt starkare, 
blommor slår ut, knappar sväller och brister. Jag fylls av hopp och vet att livet är starkare än döden. 
Hela skapelsen visar sig älskad och fylls av liv om och om igen. Drivkraften i allt detta är förlåtelsen; 
Att du och jag alltid får starta om igen. Be om förlåtelse. Ta emot förlåtelse och mod att börja om igen 
och igen och igen. 
 
 
Glad påsk önskar styrelsen  
genom Per Haskel  
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Missionsrådet

Församlingens missionär

Sedan november finns vi i Ibarra, 
staden som vi håller på att lära 
känna nu. Det har varit mycket 
praktiskt fixande med möbler 
och annat. Vitvaror ingår inte om 
man hyr en lägenhet eller ett hus 
så kylskåp var en av de första 
sakerna vi köpte. Här hyr vi ett 
hus en bit uppåt mot Imbabura, 
som är vulkanen som gett namn 
till provinsen där vi bor.

Internet har vi ännu inte fått hemma och vi övar oss i tålamod. Tålamod med det ecuadori-
anska systemet och tålamod när det inte blir som man tänkt. Det tar så mycket tid med allt. 
Då bankerna fortfarande hanterar pengar och då cash is king så är det köer på banken. 
Måste man göra ett bankärende så tar det sin beskärda tid. Det har faktiskt också tagit tid 
att komma in i kulturen igen och har varit tuffare än vad jag trodde, så jag tror att det är vist 
att även här låta tiden ha sin gång och pysa ut lite av tankar och känslor emellanåt.

Jag har deltagit i en del kvinnosamlingar där jag också medverkat med predikan eller en  
betraktelse.  Jag är igång med själavård både med en del gamla kontakter som har önskat 
samtal och nya. Det finns två lokala församlingar i Ibarra och när det gäller samtal och 
själa-vård ska jag finnas till för båda. 

Aníbal Nicolalde är pastor i den gudomlige herdens församling och även min handledare 
under vägledningsåret, så vi tänker att den församlingen blir vår bas under mitt vägledning-
sår. Det är främst där som vi hållit till hittills och dit har vi gått på gudstjänster.

Pandemin har förändrat mycket och påverkar levnadsvillkoren för många i detta land. Aldrig 
tidigare har jag sett så många människor som ber om pengar på gatan, vid rödljus och nu 
går även barn omkring och tigger. Vid varenda stoppsignal finns någon/några som ber om 
pengar, säljer karameller eller försörjer sig genom att tvätta bilrutan. Venezolanernas situ-
ation är tuff och många lever utan tak över huvudet. Det gör ont att se och här finns inget 
skyddsnät som fångar upp.  

Gunilla Eliasson
Mer från Missionsrådet på sidan 11
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Equmenia 
Slash är igång med fullt ös. Varje fredag får vi träffa och lära känna 
våra ungdomar, leka och skoja, fika och ha andakter tillsammans.  
I fredags så var det muffinstävling och nu på sportlovet så ska några 
av oss åka på ett skidläger till Kittelfjäll med en organisation som 
heter Sport4life, Vi blir totalt 59 personer från Småland och Göte-
borg som åker tillsammans. Vi är 7 deltagare från Smålandsstenar. 
Det kommer att bli ett underbart läger med fokus på gemenskap, 
skidåkning och Jesus. Uppmuntra gärna era ungdomar och barn till 
att komma på Slash på Fredagar kl 19:30 och till Sport i sporthallen 
på söndagar kl 17.00
Allt gott //Alfred

Tag gärna med våra ungdomar, konfirmander och ungdomsarbetet i bön.
PS Varje ledare i Equmenia har en utsedd förebedjare i församlingen. Vill du också stödja ungdoms-
arbetet i bön? Tala med Leslie Ron så förmedlar han en specifik person för dig att bedja för. 

Verksamheten 
Efter en period av striktare restriktioner och kontroll av covid-pass 
vid våra Gudstjänster så har nu restriktionerna hävts. Vi får under 
vår och sommar hoppas att vi kan samlas och umgås mer som  
vanligt igen. Givetvis skall vi också fortsatt vara försiktiga.  
Missionshögtiden med Alfred och hans vänner från Apg 29 blev 
mycket uppskattad. Den ekumeniska bönen har fortsatt trots restrik-
tioner. Det har över lag varit färre Gudstjänstbesökare den senaste 
tiden och vi har livesänt våra Gudstjänster någon gång per månad 
för dem som inte haft möjlighet att vara med på plats. Kyrkkaffe 
och nattvard har varit pausat men nu startat upp igen. 
Den ekumeniska helgen kunde inte genomföras utan har flyttats till hösten 16-18/9.  
För	senaste	nytt	se	annonsering	på	hemsidan	och	sociala	media. 
 

Styrelsen informerar

Fastighetsrådet	
Styrelsen har önskat att fastighetsrådet gör en genomgång av våra 
fastigheter och upprättar en lista över vad som behöver åtgärdas 
med en grov prioritering av hur brådskande åtgärden är eller 
om den kan vänta. Tanken är att listan hålls aktuell o uppdateras 
minst en gång per år. Listan gör att styrelsen kan få bättre fram-
förhållning för prioriteringar och även budgetera för kommande 
kostnader. Samtidigt är listan också bra för jobbsugna pensionärer 
som då vet vad som behöver tas tag i framöver. Det är ju bra om 
vi kan hjälpas åt att åtgärda så mycket som möjligt själva. Med en lista finns det alltid en uppgift och 
något att ta tag i. Genom att hjälpas åt kan vi hålla våra fastigheter och vår lekplats i gott skick.

Arbete med dopgraven är nästa större projekt. Det planeras att göras när verksamheten flyttat upp 
till Tre Björkar.



Personalfrågor
Vår ungdomsledare Alfred Kjellberg har tackat ja till erbjudande om fortsatt anställning ytterligare 
ett år. Alfred gör ett fantastiskt jobb och det är mycket glädjande och positivt att kunna fortsätta det 
arbete som påbörjats. Tack Alfred för ditt fina arbete och välkommen att vandra vidare tillsammans 
med oss!
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Öppen	Kyrka	–	mångfald	och	integration
”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala, 
skapa kontakter och hjälpa nyanlända in i samhället. 
Tyvärr kunde vi inte starta upp med våra samlingar som planerat men vi kommer 
tillbaka!  Se annonsering i sociala media och på hemsida.

Gå	med	i	en	bönegrupp…	
Vi inbjuder dig som vill samtala om livet, vad vi kan bidra med för att 
göra skillnad för människor och veta mer om kristen tro att gå med i 
en bönegrupp. Där brukar vi vara 7-10 personer. Ibland diskuterar vi 
utgående från något studiematerial (bok). Därefter samlar vi tankarna 
i bön. ”Gud, ta emot mig när jag faller, ge mig stöd när jag behöver 
och ge mig lust när jag är ledsen.”

Meddela	Leslie	Ron	om	du	vill	vara	med.	leslie.ron@equmeniakyrkan.nu

Se	våra	tidigare	livesändningar	på	vår	Youtube-kanal
Vi har tidigare delat våra Gudstjänster och samlingar från olika Equmenia grupper på församlingens 
YouTube-kanal. Du har fortfarande möjlighet att se dem. Du hittar oss på www.YouTube.com	
Sök efter Equmeniakyrkan	Smålandsstenar	och klicka på följ. Du kan också hitta våra andakter på 
församlingens	facebooksida	Equmeniakyrkan	Smålandsstenar. Länken till vår YouTube kanal finns 
också på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar under fliken ”Mer” och ”Livesändn-
ingar och videoinspelningar”. 
Om möjligt kommer vi även framöver att försöka livesända en Gudstjänst i månaden.  
Mer information om detta förmedlas senare.

Har du nya adressuppgifter, telefonnummer mm att komplettera med, vill vi att 
du omgående meddelar Leslie Ron med e-post till leslie.ron@equmeniakyrkan.nu

Församlingsboken

Avliden
 

Ingemar Götborg
avled den 8 Januari 2022

Avliden
 

Magnus Nydén
avled den 4 December 2021



Kalender 
Mars
01 Tisdag 09.00 Ekumennisk bön i Pingstkyrkan
06 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Alfred Kjellberg, sång Ewa Odin.  
  Insamling till pastors- och diakoniutbildningen
 16.00 Öppen Kyrka, Café och mötesplats för integration
08 Tisdag 09.00 Ekumennisk bön i Pingstkyrkan
09 Onsdag 19.00 Färdplan. Studiecirkel för hela församlingen
10 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
13 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Lovsång
15 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
16 Onsdag 15.00 Dagledigträff - om hur vi vill ha det framöver
20 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Petter Edin predikar och sjunger
22 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
27 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång Sofia Willstrand
29 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
30 Onsdag 18.30 Verksamhet & Vision. Styrelse och UR sammanträder. Tema: Färdplan

April 
03 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan.
05 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
07 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
10 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Lovsångsgrupp
12 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
15 Fredag 10.00 Långfredagen. Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, 
   sång Katarina Nyström
17 Söndag 10.00 Påskdagen. Påskgudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. 
   Sång minikören
18 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
24 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Sven-Olle Spång.  
   Sång Hasse Johansson.   Nationella insamlingen
26 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
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17 AprilPåskdagenPårkgudstjänst
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Maj
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29 apr-1 maj  Shalomlägret med konfirmanderna
01 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Klaus Eller. 
   Sång Jenny Henningsson och Magdalena Odén
03 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
08 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
   Söndagsskolans utflykt till “Bibelns värld”
10 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
12 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
14 Lördag 13.00 Konfirmationshögtid i Pingstkyrkan
15 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.  
   Lovsånger med Alfred Kjellberg
17 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
22 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Söndagsskolavslutning
24 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
26 Torsdag  Kristi himmelfärds dag
29 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Klaus Eller. Sång av familjen Svedberg
31 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

Juni 
05 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Alfreds drängar
06 Måndag  Nationaldagen
07 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
09 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
12 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Ebba Hulebo

Med reservation för eventuella ändringar.
För aktuellt program se vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar

8 MajSöndagsskolans utflykt till “Bibelns värld”

14 MajKonfirmations-högtid i Pingstkyrkan
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I år har vi delat upp städningen på två tillfällen. 
Lördag 2 april städar vi Tre Björkar ute och inne samt utanför kyrkan. 

Inne i kyrkan planerar vi för städning lördag 10 september. Det är en god idé vi fått till  
oss att spara städningen av kyrkan tills vi ska vara där igen på hösten. Vi provar det i år!
 
Den 2 april kl.8.00 träffas grupp 1/Sture + grupp 7/Haskel o Tarabocchia vid kyrkan och 
grupp 6/Svensson på Tre Björkar. Kanske får vi omfördela styrkorna, men vi börjar så.
 
Den 10 september kl.8.00 träffas grupp 2/Bäckegård + grupp 3/Henningsson + grupp 4/
Hultqvist o Sjöman o Thelin + grupp 5 Nydén i kyrkan för städning inomhus. 
Info om hur arbetet  fördelas kommer längre fram.
 
ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT STÄDA DESSA DAGAR,  
OCKSÅ DU SOM INTE ÄR MED I NÅGON GRUPP!
 
Hälsningar
Carolina

Storstädning
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Myanmar
Filtar köpta med katastrof-
bidrag från  
Equmeniakyrkan har nått 
fram till internflyktingar som 
kämpar med kylan bland 
bergen i Myanmar. 
 
Regelbundna attacker av 
den burmesiska militären 
mot olika byar tvingar 
10 000-tals att övernatta i 
skogen. 

Ett fältsjukhus attackerades och förstördes 
ett par dagar senare, nära den plats där man  
distribuerade filtarna på bilderna.  
Vi i Equmeniakyrkan är med och bidrar till 
att filtar och andra förnödenheter kan dis-
tribueras genom Karenbaptisternas nätverk 
tillsammans med en lokal organisation i 
Thailand. Hjälp som når till platser dit de stora 
humanitära organisationerna har svårt att nå 
fram till.

Drygt 10 ton ris i 220 säckar nådde förra veckan (januari) 
fram till internflyktingar i södra delen av Kayah Staten i 
Myanmar.  En del av Equmeniakyrkan katastrofbidrag. 
Område uppskattas rymma mellan 200 000 – 250 000 
internflyktingar och upplever i stort sett dagliga bombningar.

Våra kontakter lyckades leverera trots att man på båda sidor 
av gränsen inte mötes av någon större vilja att låta hjälpen 
nå fram. 

Be för beskydd och vishet för de som arbetar med de 
humanitära insatserna. Fortsätt också be och höj rösten för 
fred, rättfärdighet och frihet för alla Myanmars innevånare.  

Tillsammans kan vi göra skillnad.     

/Stefan Emilsson - Equmeniakyrkan Internationellt 

Missionsrådetmer från
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Drama med konfirmanderna

Missionshögtid

Adventskonsert
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Slash julbord

Julfest
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Mannen på korset bredvid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luk 23:32-ff (Svenska Folkbibeln) 
Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till 
den plats som kallas dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra 
sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade: ”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” 
Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men 
rådsherrarna hånade honom och sade: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om man är 
Guds Messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin 
och sade: ”Om du är judarnas kung, rädda då dig själv!”. Över honom fanns det också ett anslag: 
”Detta är judarnas kung.” En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade:  
”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss också!” Men den andre tillrättavisade honom och sade: 
”Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för 
det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus tänk på mig när du kommer till ditt 
rike.” Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset”. 
 
 
Lukas skildring av korsfästelsen är lite annorlunda än de andra evangeliernas. Matteus har sitt fokus 
på det mäktiga, det storslagna. Förhänget i templet som brister mitt itu och öppnar vägen in i det allra 
heligaste. På jordbävningen och mörkret som kom över landet. Och Markus skriver mer som en 
historieskrivare som sakligt refererar själva händelseförloppet. Johannes visar på hur detalj efter 
detalj, i det som sker, sker i enlighet med profetiorna i gamla testamentet.  
 
Lukas har ett delvis annat fokus. Han lägger stor vikt vid vad som sägs. Han följer ett samtal mellan de 
tre som blev korsfästa tillsammans. Också de andra evangelierna nämner två brottslingar, men Lukas 
har uppfattat någonting mer. Det är någonting annat i den här världshistoriens allra viktigaste och mest 
dramatiska dag. Den dag när Gud själv dör, för att rädda mänskligheten. Den dag när gemenskapen 
mellan Gud och människa återupprättas. Den dagen fokuserar Lukas i sitt evangelium på en enda 
människas möte med Jesus, och en enda människas förvandling. Man kan säga vad man vill om den 
här kriminelle mannen på korset bredvid, men han har koll på ett och annat. För han säger att vi får 
vad vi förtjänar. Han är medveten om sin skuld. Medveten om sina misslyckanden. Medveten om att 
de val han har gjort i livet har fört honom dit han är. ”Vi får vad vi förtjänar”.  
 
Det är rätt stort eftersom en av de svåraste sakerna för oss människor att förstå och acceptera är det 
här med synd och skuld. Helighet är syndens och ondskans absoluta motsats. Att vara helig betyder 
egentligen att vara avskild. Att vara annorlunda, unik, skild ifrån allt annat. Här är ett problem. Att Gud 
är helig, och vi är inte det. Hur starkt ljuset än är i vårt liv, så vet vi, om vi ska vara ärliga, att det finns 
mörker i oss också.  

Luk 23:32-ff (Svenska Folkbibeln)
Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de 
kom till den plats som kallas dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den 
ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade: ”Far, förlåt dem, 
för de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 
Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: Andra har han 
hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om man är Guds Messias, den utvalde. Även soldaterna 
kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: ”Om du är judarnas 
kung, rädda då dig själv!”. Över honom fanns det också ett anslag: ”Detta är judarnas kung.” 
En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: 
”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss också!” Men den andre tillrättavisade honom 
och sade: ”Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får 
vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus tänk 
på mig när du kommer till ditt rike.” Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: I dag ska du 
vara med mig i paradiset”

Lukas skildring av korsfästelsen är lite annorlunda än de andra evangeliernas. Matteus har 
sitt fokus på det mäktiga, det storslagna. Förhänget i templet som brister mitt itu och öppnar 
vägen in i det allra heligaste. På jordbävningen och mörkret som kom över landet. Och 
Markus skriver mer som en historieskrivare som sakligt refererar själva händelseförloppet. 
Johannes visar på hur detalj efter detalj, i det som sker, sker i enlighet med profetiorna i 
gamla testamentet. 

Lukas har ett delvis annat fokus. Han lägger stor vikt vid vad som sägs. Han följer ett
samtal mellan de tre som blev korsfästa tillsammans. Också de andra evangelierna nämner 
två brottslingar, men Lukas har uppfattat någonting mer. Det är någonting annat i den här 
världshistoriens allra viktigaste och mest dramatiska dag. Den dag när Gud själv dör, för att 
rädda mänskligheten. Den dag när gemenskapen mellan Gud och människa åter-
upprättas. Den dagen fokuserar Lukas i sitt evangelium på en enda människas möte 
med Jesus, och en enda människas förvandling. Man kan säga vad man vill om den här 
kriminelle mannen på korset bredvid, men han har koll på ett och annat. För han säger att 
vi får vad vi förtjänar. Han är medveten om sin skuld. Medveten om sina misslyckanden. 
Medveten om att de val han har gjort i livet har fört honom dit han är. ”Vi får vad vi förtjänar”. 
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Det är rätt stort eftersom en av de svåraste sakerna för oss människor att förstå och 
acceptera är det här med synd och skuld. Helighet är syndens och ondskans absoluta 
motsats. Att vara helig betyder egentligen att vara avskild. Att vara annorlunda, unik, 
skild ifrån allt annat. Här är ett problem. Att Gud är helig, och vi är inte det. Hur starkt 
ljuset än är i vårt liv, så vet vi, om vi ska vara ärliga, att det finns mörker i oss också. 

Helighet kan inte ha gemenskap med det som inte är heligt. Renhet kan inte ha ge-
menskap med orenhet. Godhet kan inte ha gemenskap med ondska. Kärlek kan inte 
samexistera med hat, och ljus kan inte samexistera med mörker. Så när vi säger att 
Jesus tog vårt straff, så betyder det att han tog konsekvensen av vår otillräcklighet. 
Våra misslyckanden, vår brist på kärlek, och vårt mörker. Konsekvensen som innebar, 
att vara utestängd från gemenskap med Gud. 

Jesu första ord på korset var: ”Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Konsekvenserna är 
de samma. Oavsett om vi är medvetna eller omedvetna. Om vi erkänner det eller inte. 

Men mannen på korset bredvid hade insett sanningen. Han visste att det han upp-
levde var konsekvenserna av sitt liv och sina val. Konsekvenserna av vem han hade 
blivit och den insikten och det ögonblick när han desperat vänder sig till Jesus och 
vädjar om en enda tanke leder till att han blev den första människan i världshistorien 
som blir frälst genom nåd. Jesus sa till honom: ”Jag säger dig sanningen. Idag ska du 
vara med mig i paradiset.” 

Evigheten är inte framtiden. Evigheten har ingen början och inget slut. Evigheten är här 
och nu. Evigheten börjar i samma stund som du vänder dig till Jesus och accepterar 
att han tog konsekvenserna av din synd för att du skulle få konsekvenserna av hans 
uppståndelse, hans rättfärdighet. Av priset som han betalade. 

Snacka om bytesaffär. Evangelium handlar om det bytet. 
Världens bästa bytesaffär! 

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt 
har kommit. Det händer någonting i mötet med Jesus. Det gamla som resulterar i det 
vi förtjänar, som mannen på korset bredvid bryr sig om, det byts ut mot något nytt. 
Något som vi inte har förtjänat, men som vi får ta emot på grund av Guds kärlek till 
oss. Allt Jesus gjorde handlar om det. Bytet. Mörker byts mot ljus och sorg byts ut mot 
glädje. Bundenhet byts ut mot frihet och orenhet mot renhet. Fångenskap mot befri-
else. Ensamhet byts ut mot gemenskap. Hopplöshet byts ut mot mening och nederlag 
byts ut mot seger. Död byts ut mot liv. 

När vi vänder oss till Jesus, och förstår att vi är mannen på korset bredvid, och 
sträcker oss efter hans hjälp och hans förlåtelse, så är hans svar: Idag börjar ditt nya 
liv. Idag ska du vara med mig i paradiset.
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