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av bävan och häpnad över vad som hade hänt med
honom. Apg 3:1-10

Texterna i dag är kärva.
Det Jesus vill säga är att han vill vara centrum i våra
liv. Att inget ska få stå i vägen för honom.
Jag vill i predikan hålla mig till dagens episteltext.
Upprinnelsen till texten kan vi läsa i kapitlet innan vår
text. Det berättas att Petrus och Johannes gick till
templet, och fick se hur en man bars dit. Mannen hade
varit lam från födseln och var nu fyrtio år.
Et kan inte ha varit lätt när deras föräldrar märkte att
deras barn inte kunde börja att krypa på golvet eller
springa omkring som andra barn, utan låg där i sin
säng utan att kunna röra sig. Så gick åren och man
brukade varje dag sätta honom vid en ingång kallad
Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som
besökte templet. När han fick se Petrus och Johannes
bad han om att få en slant. De fäste blicken på honom,
och Petrus sade: ”Se på oss!” Mannen såg på dem
och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade:
”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger
jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!”
Så grep han honom i högra handen och reste honom
upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och
vrister. Med ett språng var han på benen och började
gå. Han följde med dem in i templet, och han gick
omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt
folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när
de upptäckte att det var mannen som brukade sitta
och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de

Jag är förundrad över detta under. Tänk er denne man
som var fyrtio år. Han hade varit lam ända från födseln i hela fyrtio år. Och så får han höra orden: I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå! Plötsligt kan
han gå, ja han till och med hoppar omkring där i templet och tackar Gud. Normalt sett så borde han ha måst
gå på sjukgymnastik en längre tid för att träna upp sig.
Men han behövde ingen träning, allt fungerade omedelbart. Tala om under.
När folk såg vad som hänt så skockade sig folk kring
Petrus och Johannes. Petrus förklarar att undret med
den lame mannen hade skett i kraft av Jesus, han som
blivit korsfäst och dödad men som uppstått. Han
förklarar också att det är genom Jesu som alla våra
synder kan bli förlåtna.
Sedan berättas att
Medan de talade till folket överraskades de av
prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna,
som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket
och med hänvisning till Jesus förkunnade
uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll
dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var
kväll. Apg 4:1-3
Nästa dag ställs de till svars inför översteprästerna.
Petrus och Johannes får då tillfälle att vittna om Jesus
och att det var i kraft av honom som undret skett.

Översteprästerna förbjöd lärjungarna att tala i Jesu
namn.
Det är här vår text kommer in
De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes
svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför
Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med
vad vi har sett och hört.” Då gav de dem en ny sträng
varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg
de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju
Gud för vad som hade skett, ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över fyrtio år gammal.
Det lärjungarna fick utstå var att man ville tysta Petrus
och Johannes.
Det finns krafter också i vårt samhälle som vill tysta
det kristna budskapet. I synnerhet när det kristna budskapet framförs tydligt och klart. Till exempel, att tron
på Jesus är den enda vägen till frälsning, att vi alla har
syndat och är i behov av att få våra synder förlåtna genom Jesus Kristus, och så vidare.
En kristen i vårt land kan många gånger drabbas av
tjuvnyp och hån från sin omgivning. Ibland kan också
drevet gå i våra media mot enskilda kristna eller grupper av kristna.
Värre kan det vara i martyrkyrkan i världen.
För inte så länge sedan var det någon som utförde ett
terrordåd i Kairo i en kyrka precis bredvid den stora St

Markus-katedralen. Då en man placerat ut en bomb
mitt under en gudstjänst. Många blev dödade.
I Irak förföljs de kristna. IS har markerat deras hus
med ett kors. Med texten tillhör IS för evigt. Dessa
kristna utsätts för ständiga trakasserier. Många dödas.
Säkert kommer ni ihåg nyhetsrapporteringen när två
knivbeväpnade män tog sig in i kyrkan utanför Paris
under pågående morgonmässa, och tog fader Jacques
Hamel, två ordenssystrar och två andra församlingsbor
som gisslan. Gisslan fick bevittna hur prästen tvingades att böja knä vid altaret och fick halsen avskuren av
dessa terrorister.
Så var det också med Jesus själv. Redan som nyfödd
hotades hans liv när Herodes blivit varse att ett kungabarn fötts i Betlehem. Han skickade sina soldater till
Betlehem för att döda alla pojkar som var yngre än två
år. Josef fick genom en dröm reda på detta och flydde
till Egypten tillsammans med Maria och Jesusbarnet.
Jesus fick utstå mycket innan han till slut brutalt avrättades på Golgata.
Jesus själv hade under sin levnad förberett sina lärjungar på att de skulle kunna drabbas av förföljelse av
olika slag.
Han säger: Saliga de som förföljs för rättfärdighetens
skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man
skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för
min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.
På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.
Matt 5:10-11

När en kristen drabbas av svårigheter för att hon tror
på Kristus, så ska hon be för dem som är otäcka mot
henne.
I många kristna hem har det funnits en tavla med texten: Korset först och kronan sedan.
Den säger oss att här i tiden kan vi få utstå svårigheter,
men att vi till slut ska få del av segerkronan, i Guds
himmel.
Tron på Jesus ger oss en trygghet under livets alla förhållanden. När vi har det svårt så finns Jesus vid vår
sida för att hjälpa oss i det svåra. När vi är glada så delar Jesus vår glädje.
Han är alltid med oss tills dess att vi är hemma hos
Gud i himmelen.
Till dess får vi med frimodighet bekänna vår tro till
Fadern, Sonen och den helige Ande.

