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Swish: 123 006 8205 
 

B.g.  5036 - 3886  

P iano toner kommer inte ut av sig själv. 
Det behövs händer som slår an tan-

genterna. Lyssnar vi på en musiker som 
skickligt musicerar, så reagerar vi olika. 
Du lyssnar och gensvaret kan upplevas. 
Troligen engageras du med att tycka om 
det du hör eller stänger både öron och 
hjärta. Vi kan inspireras att själva sjunga 
eller dansa med. När jag sitter ner tidigt en 
morgon i den nya kyrkan Betel i Ukraina. 
Då kan jag höra tystnaden, som om den 
också kan tala. Det  blir en stilla stund och 
helt ensam där inne, fäster jag tankarna 
mot korset. Jag ser de starka ljuset som 
bryter in i rummet, helt färgat rött med 
siluett av pianot. Påsken närmar sig och vi 
är bärare av ett budskap som inte tystnat. 
Det är Jesu seger på korset. Han uppstår på 
tredje dagen och där vann han över döden. 
Han som är livet själv. Många ser och tviv-
lar ändå, andra människor har hört bud-
skapet och går oberörda vidare. Vårt val 
ligger i att vi kan förneka eller avstå, att ta 
ställning. Det är din frihet, det är en trons 
handling att välja. När Gud skapade allt 
genom ett Ord, människan helt till sin av-
bild. Hon var utvald att leva nära ,igenom 
hans kärlek. Nu blev det avbrott på relat-
ionen och ett uppror stängde kontakten, för 

henne. Jesus är räddningen som öppnar 
upp den igen. Han fanns med vid all-
tings början och allt är skapat till ho-
nom. Du och jag är födda in i tiden för 
att ge tacksägelse, ära till Jesus som 
Guds son. Vi kan tillbedja de vi gör 
varje dagen som  något livsviktigt Vi 
kan ge en människa en upphöjd plats 
När så en dag, allting når fram till ett 
avslut här. Har Gud gett människan ett 
löfte om en fortsättning. Då kommer 
frågan allt närmare dig. Vem är din 
Herre och vem ärar du. Jesus är vägen 
hemåt och åter till varifrån du kom. Jag 
citerar den sanning som Guds ordet  
beskriver ”ur spädbarns mun”  
(Matteus.  21:15-16).  

Låt inte någon tysta din röst när du 
med hög röst prisar Gud, för alla de 
kraft gärningar du sett och  Jesu svar  
på väg in till Jerusalem inför korsfäs-
telsen. De är din tröst.- om ni är tysta 
kommer stenarna att ropa. 
(Lukas.19:40) 

Sången kommer  
aldrig att tystas. 


