KUNSKAP FÖR HUVUDET OCH NÄRING FÖR SJÄLET
Ledarna för STI:s medlemsorganisationer publicerar i tur och ordning en
andakt på denna spalt.

Beredd för vandringen

(Joh. 12: 25–33)

Var och en som rest på semester med familjen vet hur mycket förberedelser en sådan resa
kräver. Någon skall sköta hunden under semestern, någon vattna blommorna eller mata
guldfiskarna. Man skall hinna ut till flygplatsen med allt bagage och vara vid avgångsporten
i tid.
Fastetidens evangelietexter berättar om Jesu sista vandring. De talar om hans väg mot
Golgata kors. När vi ser en bra film eller läser en god roman, händer det att vi glömmer bort
att vi sitter på en biograf eller i vardagsrummets soffa. På samma sätt kan vi ryckas med i det
som sker i dessa bibeltexter och uppleva dem och människorna där som oerhört verkliga.
Guds helige Ande talar genom texterna till vår vardagsverklighet.
Hebreiskans ord för ”begrunda” är ordagrant ”idissla”. När vi idisslar dessa texter finner
vi att de är källor till välsignelse. Vi inser att Jesus Kristus gick hela vägen till korset för min
skull. Jag är inte en åskådare utan själv aktivt involverad. Just jag kallas att komma fram till
korset och blir ett vittne till uppståndelsen. Ordet når utöver tidens och platsens begränsningar.
Har du någonsin tänkt på hur Jesus förberedde sej för fastetidens smärtfyllda händelser?
Dit hörde förvisso de trettio tysta åren då Jesus växte upp och växte till i visdom. Men hans
förberedelsetid började redan före världens skapelse! Redan före människans syndafall
fanns frälsningsplanen färdig.
I Uppenbarelseboken 13:8 berättas att de frälstas namn är inskrivna i det slaktade Lammets bok redan före världens skapelse. Redan då visste Gud att Lammet skulle lida och
offras. Varför förbereddes detta så grundligt? Därför att så framträdde Guds härlighet allra
starkast när han förbarmade sej över hela mänskligheten genom att låta sin egen Son dö på
ett kors.
Jesu död på korset var inte en plan B, som förverkligades först när människans syndafall
skett. Tvärtom, det var Guds plan A. På ett oöverträffat sätt uppenbarar detta Guds, den treeniges, härlighet när han bevisade oss i synd fallna människor sin nåd.
Nåd är oförtjänt kärlek gentemot mej (Ef 1:4–6). Hela Guds skapelseverk syftade till
korset och uppståndelsens morgon. Under fastetiden möter vi världshistoriens mest betydelsefulla händelse. Korset är vändpunkten i hela mänsklighetens historia. Där försonades
våra synder. Där besegrades döden och djävulen.
Du får också följa Jesus på samma väg. Han säger ”Där jag är, där skall ock min tjänare få
vara”. Jesu väg var inte lätt, detsamma gäller vår väg. Men den vägen leder ända fram.
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