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Idag tänkte jag tala mest med Er barn. Och de vuxna får vara glada om de kan hänga med.
I morse när vaktmästaren öppnade dörrarna till Olaus Petri kyrka var det ungefär som när man öppnar en
bok. En bok har ju massor av sidor med en berättelse. Och när man har börjat läsa eller lyssna om någon
läser för en, så vill man nästan inte sluta.
Idag ska vi titta på några av kyrkans sidor. Vi ska läsa berättelsen som finns i huset. Den är spännande och
kan berätta så mycket, bara man vet var man ska titta och läsa. Somliga av oss kan läsa böcker, andra kan
inte det ännu. Och så finns det människor som är jättebra på att läsa hus.
Kom hit får Ni se. Se där, det finns det en oxe uppe på pelaren. Och där är ett lejon... och en örn. Det är de
fyra berättelserna i Bibeln om Jesus som bilderna handlar om. Vilka skrev berättelserna, evangelierna som
vi kallar dem? Just... Och idag har vi läst ur lejonets bok om Jesus.
En gång bråkade man med Jesus för hans lärjungar, sådana som vi, de sjöng och var glada för att de var
vänner till Jesus. Och då sa några som inte gillade det där ifrån på allvar, mycket strängt. – Säg till dina
lärjungar att de håller tyst. De lät säkert väldigt mycket eftersom de hade roligt tillsammans. Ungefär så
där som körerna sjöng nyss. Starkt och högt. Snart ska de sjunga ännu starkare. Tänk om de blir tystade...
Och då säger Jesus: om de tiger ska stenarna ropa. Och lägger man örat till en pelare eller en kyrkvägg och
är riktigt tyst så hör man dem ropa. Långt därinne: Jesus är uppstånden. Och så ropar de utanpå förstås om
att vägen till himlens paradis har Jesus öppnat. Och stenarna blir så glada att de får knoppar, se varenda
pelare har knoppar, och uppe i taket växer blommor och blad. Hela kyrkan ropar om det Jesus gjort –
vunnit seger över döden! Vilken Påskkyrka!
Vilken dag är det idag? Svar: Påskdagen! Vad handlar den om? Svar: Jesus har uppstått! Vet Ni vad man
brukar säga till varandra på Påskdagen? Vad är det vi säger egentligen? Trevlig sommar! God Jul! Och
GLAD Påsk! Glädjen känner vi för det Jesus gjort för oss. Över hela världen går ropet: Kristus är
uppstånden! Och då svarar alla: Ja, han är sannerligen uppstånden (och ibland lägger man till från de döda,
så att alla verkligen ska tänka på hur riktigt bra det är).
Nu kan man kanske inte bara kan kliva på en buss och göra så. Istället för att säga att man ska åka till
Vivalla så ropar man: Jesus är uppstånden! Vad ska chauffören svara? Jaha, och du är påstigen här, tänker
du betala? Eller: Här ska det inte vara någon uppståndelse. Sitt ner och var tyst!
Men visst vore det bra om han svarade: Vad säger DU! Är Jesus uppstånden? Då får du åka gratis!
Lättast att läsa är bilderböcker. Då kan man se på bilderna och tänka. Vi har en fantastisk bilderbok i färg
ovanför orgeln. Stackars Mats han som spelar han kan knappt se de fina glasmålningarna. Men om vi
ställer oss här då syns det. Där är berättelsen om Jesus som tvättar fötterna på sina lärjungar för att de ska
förstå att man ska vara kärleksfull mot varandra, och där Jesus i Getsemane med sina sömniga lärjungar,
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där säljs han för pengar, törnekronan sätts på, han snubblar med korset och en Simon hjälper till eller en
Veronika torkar av hans svettiga ansikte, de är där. Och så korsfästelsen. Till sist - Jesus läggs i graven.
Har Ni gjort änglar någon gång? Hur gör man det? Lägger sig på rygg. Och viftar med armarna. Helst ska
det vara i snö förstås men snön har smält så vi får ta mattan här. Om man bara sträcker ut armarna vad blir
det då? Ett kors. Se här. Om någon lägger sig på golvet med utsträckta armar så ser man ju Olaus Petri
kyrka. Där nere i väster har vi ingången. Där utanför ligger hela världen. Där är fötterna. Tänk att ha hela
världen för sina fötter. Och häruppe finns altaret, det är Ditt huvud. Och armarna är där orgeln finns och
kapellet där borta med det fina altaret som ser som sten fast det är trä. Kyrkan är ett kors. Så hela tiden
berättar vår kyrka om påsken. Det var ju då korset blev vårt tecken.
Ligger man på rygg i en kyrka så ser man taket och tittar man noga efter så nog flyger det änglar däruppe.
De syns inte alltid så bra, men ibland ser man nästan hur det rör sig som av änglavingar.
När Jesus hade dött och lagts i graven så kom änglarna. Jag tror förstås att de var med hela tiden. Men de
fanns med när graven öppnades.
Nu går vi och hälsar på änglarna. Här! På pelarna. Här är altaret och himlen riktigt nära. Och titta här.
Änglar runt Jesus när han har blivit levande igen. De betjänat honom kallas det. De hjälper till och de
sjunger för honom - lovsång.
Törnekronan med taggar som skulle riva honom. Men nu ser vi honom med en kungakrona. Se däruppe,
kyrkfönstret. Och på korset som vi bar in förut.
Och påsklandskapet här. Agneta har byggt upp hela påsken. Vad ser Ni? Det tomma korset! Och den
tomma graven! Jesus finns inte kvar - han har uppstått. Kristus är uppstånden! Om det ska Barnkören
sjunga nu...
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