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Jesus säger: Håll fast vid
det du har så att ingen
kommer och tar din krona
(Upp. 3:11)

Varför firar vi påsk?

Ordet om korset är en
dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds
kraft (1 Kor. 1:18)

Men när Gud tog bort en plåga
ändrade sig Farao och fortsatte
Ordet ”påsk” kommer av de
att hålla Israels folk i slaveri. Så
bibliska orden ”päsach” (GT)
skedde nio gånger.
och ”pas-cha” (NT). Närmare
Då förkunnade Mose på
förklaring kommer längre fram.
Guds
befallning den sista, svåra
När Farao och egyptierna
plågan, som skulle drabba alla
plågade Israels folk på ett
förstfödda.
förskräckligt sätt kallade Gud
Mose sade: ”Så säger
Mose att befria folket ur
Herren: Vid midnatt ska jag gå
slaveriet. Han lät tio svåra
fram genom Egypten. Då ska
plågor komma över Farao och
allt förstfött i Egyptens land dö,
egyptierna (2 Mos. 7-12):
från den förstfödde hos farao
1. vattnet i Nilen blev blod.
som sitter på tronen ända till
2. paddor
den förstfödde hos slavinnan vid
3. mygg
handkvarnen, och även allt
4. flugor
förstfött bland boskapen. Ett
5. boskapspest
högt sorgerop ska höras i hela
Egypten, ett sådant som aldrig
6. pest även på människor
har hörts och aldrig mer
7. hagel
kommer att höras” (2 Mos.
8. gräshoppor
11:4f).
9. mörker
Men Israels folk skulle skonas
10. de förstfödda dödas
på ett villkor. De skulle slakta ett
Varje gång en ny plåga kom lamm vid kvällstiden den 14:e
lovade Farao att släppa folket.
Nisan (ungefär april). Blodet
skulle strykas på dörrkarmarna
och på det övre dörrträet i huset
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Den gode herden
leder sina får (Joh. 10)

hast med skor på fötterna och
stavar i händerna, beredda att
ge sig i väg. ”Detta är Herrens
påsk” (2 Mos. 12:10).
När Gud kom till ett sådant
hus och såg blodet skulle han gå
förbi och skona den familjen.
Här används det hebreiska
verbet ”pasách” (gå förbi), som
vårt ”påsk” kommer av.
”Blodet ska vara ett tecken
för er på husen där ni är. När
jag ser blodet ska jag gå förbi er.
Ingen straffdom ska drabba er
med fördärv när jag slår
Egyptens land. Denna dag ska
ni ha till minnesdag och fira
som en Herrens högtid. Som en
evig stadga ska ni fira den från
släkte till släkte” (2 Mos. 12:13f).
Så kom straffet och över
Farao och hela det egyptiska
folket. Israel blev äntligen
befriat. Men Farao ångrade sig
en sista gång och förföljde Israel
med sin krigshär. Då lät Gud
folket vandra på torr mark
genom Röda havet, medan
Farao och hans här gick under
när vattnet vände tillbaka.
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Nya testamentets påsk

Se Guds lamm, som tar bort
världens synd (Joh. 1:29).
Jesus åt påskalammet tillsamJesaja profeterade om honom
mans med sina lärjungar. Det
och
skrev:
var sista gången de gjorde detta
Vi gick alla vilse som får, var och
enligt Gamla testamentets
en gick sin egen väg. Men all vår
föreskrifter. Nu var det gamla
skuld lade Herren på honom. Han
förbundets tid över. Profeten
blev misshandlad, men han ödmjukade
Jeremia hade utlovat ett nytt
sig och öppnade inte sin mun.Som ett
förbund:
lamm som förs bort för att slaktas,
Se, dagar ska komma, säger
Herren, då jag sluter ett nytt förbund som ett får som är tyst inför dem som
klipper det, så öppnade han inte sin
med Israels hus och med Juda hus,
inte som förbundet jag slöt med deras mun. (Jes. 53:6f).
Detta ord läste den etiopiske
fäder den dag då jag tog deras hand
hovmannen som var på resa i
och förde dem ut ur Egyptens land
trakten av Gaza (Apg. 8:26ff).
(Jer. 31:31f).
Herren sände då evangelisten
Detta nya förbund skulle
Filippus, som förklarade för
komma genom Messias och
hovmannen att texten handlade
bestå i syndernas förlåtelse
om Jesus Kristus. Då kom han
genom tron på honom:
till tro och lät döpa sig.
Jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras
synder (v. 34).
Direkt efter den sista
påskalammsmåltiden instiftade
så Jesus det nya förbundets
måltid, den heliga Nattvarden.
”Och han tog ett bröd,
tackade Gud, bröt det och gav
åt dem och sade: Detta är min
kropp som blir utgiven för er. Gör detta
för att minnas mig. På samma sätt
tog han bägaren efter måltiden
och sade: Denna bägare är det nya
förbundet genom mitt blod som blir
utgjutet för er” (Luk. 22:19f).
Aposteln Paulus skriver:
Påskalammets blod var en
Vårt påskalamm Kristus har blivit
förebild för Kristi blod i det nya
slaktat (1 Kor. 5:7). Och i
förbundet. På skärtorsdagens
kväll instiftade Jesus detta heliga Uppenbarelseboken står det om
sakrament, där han ger oss sin Guds lamm: Frälsningen tillhör vår
kropp och sitt blod under bröd Gud, som sitter på tronen, och
och vin till syndernas förlåtelse. Lammet! (7:10). Det är de som
Så skall vi inte längre fira GT:s kommer ur den stora nöden. De har
tvättat sina kläder och gjort dem vita i
påskalamm utan altarets
sakrament i det nya förbundet. Lammets blod (7:14). Lammet mitt
På långfredagen offrade Jesus på tronen ska vara deras herde. Han
sig själv på korset. Påskalammet ska leda dem till livets vattenkällor,
och Gud ska torka alla tårar från
var en förebild för Kristus.
deras ögon (7:17).
Johannes döparen sade:

Genom tron på Kristus,
Guds lamm, är djävulen övervunnen: Nu tillhör frälsningen och
makten och riket vår Gud och väldet
hans Smorde, för våra bröders
åklagare är nerkastad, han som dag
och natt anklagade dem inför vår
Gud. De övervann honom genom
Lammets blod (Upp. 12:10f).
För att påskens budskap skall
förkunnas i hela världen har
Gud instiftat predikoämbetet
med de tolv apostlarna som de
främsta budbärarna. Därför
talas det om den kristna kyrkan
som ”Israels tolv stammar”, en
stad där Gud själv bor:
Stadsmuren hade tolv grundstenar,
och på dem stod de tolv namnen på
Lammets tolv apostlar (Uppb.
21:14). Och Paulus skriver:
Ni är uppbyggda på apostlarnas
och profeternas grund, där hörnstenen
är Kristus Jesus själv. I honom fogas
hela byggnaden samman och växer
upp till ett heligt tempel i Herren, och
i honom blir också ni sammanbyggda
till en boning åt Gud genom Anden
(Ef. 2:20ff).

Uppståndelsen är
påskens höjdpunkt
De flesta människor idag i
våra sekulariserade samhällen
har tyvärr tappat bort påskens
frälsningsbudskap. Man fastnar
bara för alla möjliga tokigheter i
samband med berättelserna om
häxerier och blåkullafärder.
Bakgrunden var de förskräckliga avrättningarna av mängder
av oskyldiga kvinnor på 1600talet, vilka anklagades för att
sälja barnens själar till djävulen.
Detta var fruktansvärt, och
den onde låg bakom. Men han
ligger också bakom vår tids
ännu värre förnekelse, då man
inte längre tror att djävulen
finns. Så tror man inte heller på
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predikan om människans synd
och Kristi försoning. Den
liberala teologin har tagit bort
trovärdigheten av Kristi
uppståndelse från de döda.
Moderna teologer menar på
allvar att Kristi kropp aldrig
lämnade graven. Så är påskens
stora glädjebudskap borta.
Paulus skriver: Hur kan då
några bland er säga att det inte finns
någon uppståndelse från de döda? Om
det inte finns någon uppståndelse från
de döda, har inte heller Kristus
uppstått. Men om Kristus inte har
uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står
vi där som falska vittnen om Gud,
eftersom vi har vittnat om Gud att han
uppväckt Kristus, som han ju inte har
uppväckt ifall det verkligen är så att
döda inte uppstår (1 Kor.
15:12-15).
Om de moderna teologerna
har rätt är kristendomen en
falsk religion. Men vi tror att
Guds apostel talar sanning och
han fortsätter:
Men nu har Kristus verkligen
uppstått från de döda, som förstlingen
av de insomnade. Eftersom döden kom
genom en människa, kom också de
dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så
ska också alla göras levande i Kristus.
Men var och en i sin ordning: Kristus
som förstlingen och därefter, när han
kommer, de som tillhör honom. Sedan
kommer slutet, när han överlämnar
riket åt Gud Fadern sedan han gjort
slut på varje välde, varje makt och
kraft (1 Kor. 15:20-24).
Vi tror att Bibeln talar
sanning när evangelisterna
samstämmigt vittnar om Jesu
kroppsliga uppståndelse. Gud
uppväckte Kristus som ett bevis
på att försoningen var fullbordad. Kristi kropp blev
levande och gick ut genom den
hårda stenen. Först därefter

rullades den bort och Guds
änglar visade att graven var
tom. Matteus skriver:
Då blev det en kraftig jordbävning,
för en Herrens ängel kom ner från
himlen. Han gick fram och rullade
bort stenen och satte sig på den. Hans
gestalt var som blixten, och hans
kläder var vita som snö. Vakterna
skakade av skräck för honom och blev
som döda. Men ängeln sade till
kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet
att ni söker Jesus, den korsfäste. Han
är inte här, han har uppstått som han
har sagt! Kom och se platsen där han
låg. Och gå genast och säg till hans
lärjungar att han har uppstått från de
döda (Matt. 28:2-7).
Apostlarna fick sedan möta
Jesus flera gånger innan han for
upp till himlen. De gick ut och
förkunnade Kristi död och
uppståndelse för alla människor.
Så skall också vi enligt Jesu
befallning gå ut och göra alla
folk till lärjungar, döpa och lära
dem att hålla allt vad Gud har
befallt i sitt ord (Matt. 28:18ff).
Så sammanfattar aposteln
uppståndelsens budskap i ordet
om rättfärdiggörelsen:
Rättfärdighet kommer att
tillräknas oss som tror på honom som
uppväckte vår Herre Jesus från de
döda, han som utlämnades för våra
synders skull och uppväcktes för vår
rättfärdiggörelses skull (Rom. 4:25).
Amen.

Lösningar till
tävlingarna
Tack för fina brev med både
frågor och lösningar!
Bibelkryss 10
Här hade det tyvärr smugit sig
in ett fel. Namnet på kvinnan i
1 Kon. 11:26 borde vara
Seruga, men för att passa in
med ordet ”ed” måste det stå

Seruda, som även konstruktören
av misstag hade angett i sin
lösning. Orden i korsordet:
Vågrätt uppifrån: vas, olja, män
(vän), alv, Isai, bjälkar, TT,
ledare, ett, Seruda, mula, kojor,
ms, spara, på, andan, vad, slött,
näsa
Lodrätt från vänster: blomma,
Jesus, NL, ädel, dö, rapa, kruka
NT, von, via, ed, oren, Alma
(Alva), Reaja, Vä, själ, att,
topas, kan, vitt, råda
10 bibelfrågor
Bland de fem lätta frågorna
hade jag fått med en som inte
var så lätt att besvara. Det
frågade i vilket land Jesus
föddes. Eftersom Israel i
nytestamentlig tid var ockuperat
av romarna och detta område
kallades både Judéen och
Palestina finns det flera svar.
Alla godkänns!
1 Maria
2. Judéen, Palestina,
Romarriket, Israel
3. Apostlar (ev. deras namn)
4. Fredag
5. Frälsare, Herren frälsar,
Herrens frälsning
6. 1 Mos. 37
7. 2 Mos. 14
8. Jos. 6
9. Dom. 6-7 (8)
10. 1 Sam. 3
Lösningar till någon av
tävlingarna eller båda insända
av:
Malena Rydh och barnen,
Torbjörn Holmberg, Göran
Liljenström, Anders Bergman
och Klara, Samuel, Ingrid
Heller o Konrad. Tack!
Några har också samtalat
med varandra hemma kring
bibelfrågorna. Så bra!
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Skicka in din lösning till
sten.rydh@gmail.com eller
tel 0705412529

