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Att förenas med Kristus under stilla veckan 

”Jag vill hålla påskmåltid hos dig, med mina lärjungar”.( Matt 26.18b), Det är vad Jesus låter någon av 

sina lärjungar säga till en den okände mannen i Jerusalem, dagen före sin död. Tänk om denne okände 

är var och en av oss? I denna artikel kommer Jacques Ferdy att leda oss i bönen för att vi skall kunna 

förena oss med Kristus på hans lidandes väg men också i hans uppståndelse. 

För att kunna förena sig med hela sitt hjärta och hela sin varelse med Kristus som, har lidit och dött för 

mig på korset, men som också har uppstå till det nya livet. På så sätt kan med fördel leva sig in i stilla 

veckans händelser.  

Hur skulle jag annars kunna tjäna dig och älska dig Herre, du som har visat mig så mycket kärlek. 

En av nyckeltexterna för att kunna gå in i stilla veckan finns i Pauli brev till Filippi. Där bjuder han in 

alla kristna att underkasta sig Kristus Jesus som inte vakade över sin jämlikhet med Gud och bli 

människa och dö på korset. Texten läses på palmsöndagen innan passionsberättelsen. 

… gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och 

sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som 

också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet 

med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När 

han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, 

döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn 

som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden 

och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Fil 

2,2-11) 

Det handlar om att låta Kristi sinne komma in i oss så att vi kan dela det med honom. Påven 

Gelasius
1
 har uttryckt det så: återskapa i vårt heliga liv samma belägenhet som finns i hans 

själ. Detta är vår tros innersta kärna som vi firar med de nydöpta. 

Låt oss be med kyrkan och dess liturgi. 

På morgonen:  

Vid uppvaknandet: vänd ditt hjärta mot Kristus i följsamhet med hans vandring mot 

korset och be honom om den nåd som är specifikt för dagen. 

Be över dagens text enligt nedan under en halvtimme i eller före tidebönen. 

Be tidebönen och gå till mässan om möjligt från måndag till och med onsdagen 

På kvällen: Reflektera över dagen med avseende på den nåd som är specifik för dagen. 

  

                                                           
1
 Påven Gelasius levde på 400 talet översättarens anm. 
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Vägvisare för den dagliga bönen. 

Palmsöndagen 

Palmsöndagen inleder stilla veckan med Jesu intåg i Jerusalem; det är också inledningen till 

Kristi lidandes väg som leder till döden på korset. Med våra palmer hyllar vi den som ger sitt 

liv för oss och i kärlek till oss människor. 

På Lördagskväll (Vigilia till palmsöndagen) 

Läs Jesu intåg i Jerusalem Matteus 21 1-11 kontemplera över kungen som är full av 

ödmjukhet sitter på åsnestoet. 

På morgonen  

Vid uppvaknandet vänd dig till Kristus på sin lidandesväg och be om nåden att få vara 

med honom. 

Före mässan Läs sakta och be över passionsberättelsen Matteus 26 14-66. 

Före mässan förbereder jag mig för att i mässan kunna lovsjunga Kristus han som har 

besegrat ondskan genom sin kärlek till människorna. 

På kvällen  

Reflektera över dagen, med avseende på händelserna i Kristi liv som kyrkan betonat 

idag samt min egen dag. Jag åkallar i tacksamhet den nåd som jag bett om på 

morgonen. 

 

Under dagarna som kommer, kan man be enligt samma mönster på morgon och kväll och 

enligt följande, för bön om nåden … och den längre bönen över passionstexterna. 

Måndag i stilla veckan: I Betania kunde Jesus vila sig hos sina vänner. Maria smorde Jesu 

fötter med nardusbalsam en offergåva som förebådar Jesus begravningsdag. (Joh. 12 1-11). 

Be om nåden att kunna älska Kristus på samma sätt som Marta har gjort. 

Be en halvtimme över denna text. 

På kvällen Reflektera över dagen med avseende på dagens text, min egen dag och den nåd jag 

bett om. 

Tisdag i stilla veckan: Jesus utpekar Judas förrädaren och Petri förnekelse. (Joh. 13,21-

33,36-38). Be om nåden att i ödmjukhet få vara syndare och förlåten. 

Onsdag i stilla veckan: Förberedelse av påskmåltiden. ”Jag vill hålla påskmåltid hos dig, 

med mina lärjungar”.( Matt 26,14-25 ). Be om nåden att Kristus skall komma och fira påsk i 

mitt hjärta och förvandla det. 

Skärtorsdagen Jesus ger sitt liv i den Eukaristiska måltiden (detta är min kropp .. detta är 

mitt blod .. ) och han gör ett kärleks tecken genom att tvätta lärjungarnas fötter, detta innan 
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korsfästelsen. (Joh. 13,1-15).  Be om nåden att bättre förstå och inse hur mycket Jesus älskar 

mig. Om det finns möjlighet, stanna med honom framför sakramentet. 

Långfredagen veckan: Kristus går mot sin död av fri vilja (Joh. 18,1.-19,42) Ingen har tagit 

det ifrån mig, jag ger det av fri vilja.  Be om nåden att få tillit att Jesus ”har älskat mig och 

offrat sig för mig.” (Gal 2.20). Låt den lidande Kristus vara närvarande för dig, under dagens 

gång. Fasta enligt kyrkans påbud låt dessa umbäranden vara för Kristi skull och konkretisera 

det genom att vara frikostig mot de som lider nöd. 

Lördag påskafton: Tillsammans med den lidande Maria reflektera över passionshistorien. 

Påskvaka och Påskdagen: Be om nåden att glädja mig och fröjdas intensivt över Kristi, vår 

Herres, så stora härlighet och fröjd. (Ignatius Andliga övningar 221). Tillsammans med de 

nydöpta förnya mitt dopengagemang. 
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