
Aktpredikan tisdag i stilla veckan, 11.4.2017 �  ( � )1 3

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Predikotexten är dagens evangelietext: Joh 
18:28–40. 

28 Från Kaifas förde de sedan Jesus till pre-
toriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själ-
va gick de inte in i pretoriet, för att inte bli 
orena utan kunna fira påsken. 29 Pilatus 
kom därför ut till dem och frågade: ”Vad 
anklagar ni den här mannen för?” 30 De 
svarade: ”Hade han inte varit en brottsling 
skulle vi inte ha överlämnat honom till dig.” 
31 Pilatus sade till dem: ”Ta ni honom och 
döm honom efter er lag!” Judarna sade: ”Vi 
har inte rätt att avrätta någon.” 32 Så skulle 
det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när 
han angav på vilket sätt han skulle dö. 

33 Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät 
kalla in Jesus och frågade: ”Så du är judar-
nas kung?” 34 Jesus svarade: ”Säger du det 
av dig själv, eller har andra sagt det om 
mig?” 35 Pilatus svarade: ”Jag är väl inte 
jude? Ditt folk och översteprästerna har 
överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” 

36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den 
här världen. Hade mitt rike varit av den här 
världen, skulle mina tjänare ha kämpat för 
att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men 
nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 
Pilatus sade: ”Du är alltså kung?” Jesus sva-
rade: ”Du själv säger att jag är kung. Därför 
är jag född och därför har jag kommit till 
världen, för att vittna om sanningen. Var 
och en som är av sanningen lyssnar till min 
röst.” 38 Pilatus sade till honom: ”Vad är 
sanning?” 

Med de orden gick han ut till judarna igen 
och sade till dem: ”Jag finner honom inte 
skyldig till något brott. 39 Men ni har en 
sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. 
Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er?” 
40 Då skrek de åter: ”Inte honom, utan Ba-
rabbas!” Barabbas var en upprorsman. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

Var Jesus en brottsling? 

Så påstod översteprästen Kaifas och hans folk, 
alltså judarnas ledare, när de förde Jesus till 
Pilatus. Hade han inte varit en brottsling skulle 
vi inte ha överlämnat honom till dig. 

Men Jesus hade inte gjort någon synd. Hebr 
4:15: 

Vi har inte en sådan överstepräst som inte 
kan ha medlidande med våra svagheter, 
utan en som har varit frestad i allt liksom vi 
fast utan synd. 

Och i samtal med judarna säger Jesus om sig 
själv, Joh 8:46: 

Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? 

Det här ville inte judarna veta av. Det hör 
samman med hans unika person: Gud och 
människa. Men de erkände ju inte att han var 
Guds Son. Gud kan inte synda. Jesus ”avlades 
av Den Helige Ande och föddes av jungfru 
Maria”, bekänner vi i den apostoliska trosbe-
kännelsen. Han är alltså den enda människan 
som är född av kvinna, men som inte någon-
sin har syndat mot Guds bud. Hur kan då ju-
darna påstå att han är en brottsling? 

Jo, det fanns en punkt där han enligt deras 
mening gjorde sig skyldig till en så stor synd 
att den förtjänade döden. De menade att han 
hädade, genom att han påstod sig vara Gud 
själv. Han använde om sig själv Guds heliga, 
outtalbara namn: Jag Är.  

Redan tidigare har Jesus mött sina motstånda-
re med det namnet. Enligt Joh 8:55 säger Jesus 
i sin dispyt med judarna: 

Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abra-
ham fanns. 

Och så tog judarna upp stenar för att kasta på 
honom. För enligt Mose lag skulle en hädare 
stenas till döds. Men den gången hade tiden 
ännu inte kommit, och därför kunde Jesus dra 
sig undan. 

När Jesus förråddes av Judas i Getsemane 
kunde inte soldaterna ta fast honom. Han 
måste utlämna sig själv. För när de frågade 
honom vem han var, svarade han med det här 
namnet: Jag Är. Joh 18:6: 

När Jesus sade till dem: Jag Är, ryggade de 
tillbaka och föll till marken. 
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Översteprästen Kaifas sade till Jesus när han 
förhörde honom, Matt 26:63: 

”Jag besvär dig vid den levande Guden: 
Säg oss om du är Messias, Guds Son.” Jesus 
sade till honom: ”Du har själv sagt det. 
Men jag säger er: Härefter ska ni se Männi-
skosonen sitta på Maktens högra sida och 
komma på himlens moln.” 

Det här är klarspråk. Så fick en människa inte 
säga. Jesus citerar profeten Daniel, som talar 
om den yttersta domen, och säger att han 
själv är den som dömer, för han använder 
namnet Människosonen om sig själv. 

Det här är sanningen. Judarna hade förkastat 
sanningen. De var inte av sanningen och där-
för lyssnade de inte till honom. Därmed blev 
de själva förkastade. Pilatus ville inte lyssna 
till den. Han har fått sitt namn inskrivet i 
historien. Varje gång vi bekänner vi tron näm-
ner vi honom. 

En sanning bekände Pilatus likväl. Han fann 
inte Jesus skyldig till något brott. Men han 
förmådde inte dra slutsatsen av sin insikt. Han 
är ett exempel på en som har hört sanningen, 
men som väljer människors ära och gunst mer 
än att lyssna till sanningen. 

Jesus är ingen brottsling i juridisk mening, om 
vi ser till honom själv. Han är den ende som 
inte har gjort något ont. Men har tar på sig 
människornas synder, så som Jesaja säger (Jes 
53:5: 

Han var genomborrad för våra brott, slagen 
för våra synder. Straffet blev lagt på honom 
för att vi skulle få frid, och genom hans sår 
är vi helade. 

Och senare (v 6): 

Men all vår skuld lade Herren på honom. 

Martin Luther förklarar det här i Stora Gala-
terbrevskommentaren (till Gal 3:13): 

Den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas 
av lagen och hållas under förbannelsen 
utan möjlighet att befrias från dem. Då 
sände han sin Son i världen, lade alla män-
niskors alla synder på honom och sade till 
honom: Var Petrus, förnekaren, var Paulus, 
förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var 
David, äktenskapsbrytaren, var syndaren 

som åt äpplet i paradiset, var rövaren på 
korset. Med ett ord: var i din person alla 
människor som gjort alla människors synder 
och se sedan till att du betalar och gör rätt 
för dem!  

Då kommer lagen och säger: Jag finner att 
denne syndare tar på sig alla människors 
synder och jag ser ingen synd någon an-
nanstans än hos honom. Alltså ska han dö 
på korset. 

Det här måste verkställas och Pilatus blev red-
skapet för att förverkliga profetians ord. Han 
måste verkställa det saliga bytet, att all vår 
synd skulle läggas på Jesus, och därmed också 
dödsstraffet.  

Det var en brottsling som blev symbolen för 
det saliga bytet. Det var Barabbas. Han skulle 
gå fri och i hans ställe skulle Jesus dömas. Fast 
människorna som svarade på Pilatus förslag 
att ge Jesus lös visste inte att de var ett redskap 
för Guds frälsningsplan. I den planen ingick 
också seden att man till påsken brukade ge en 
fånge fri. I den planen ingick folkomröstning-
en: Inte honom, utan Barabbas! Fast de visste 
att Barabbas var en upprorsman, som hade 
förtjänat döden, bytte de ut honom mot Jesus, 
den som inte hade gjort någon synd. För så 
skulle Guds plan fullbordas: Jesus skulle dö-
mas i ditt och mitt ställe. 

Så här skulle det vara. Barabbas representera-
de människorna. Han representerade oss. Han 
fick byta plats med Jesus. Jesus dömdes till 
döden i stället för Barabbas. Han dömdes till 
döden i stället för dig och mig.  

Så här skulle Pilatus och de judiska ledarna 
verkställa det som Gud hade planerat långt 
innan för att rädda människosläktet från djä-
vulens våld. Det är det som Martin Luther ut-
trycker så skickligt i förklaringen till andra 
trosartikeln: 

Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, 
förlorade och fördömda människa, ifrån 
alla synder, ifrån döden och djävulens våld, 
inte med guld eller silver, utan med sitt he-
liga och dyra blod, och med sin oskyldiga 
pina och död. 

Och vad får jag? Jo, Barabbas fick gå ut i frihe-
ten och fick leva några år till. Du och jag får 
det som Luther beskriver i fortsättningen: 
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Han har gjort allt detta för att jag skall till-
höra honom, leva under honom i hans rike 
och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld 
och salighet, liksom han har uppstått från 
döden, lever och regerar i evighet. 

Det här saliga bytet uttrycks fint i en sång som 
vi snart ska sjunga: 

Saliga byte som Herren oss bjuder: 
frihet i stället för straff vill han ge. 

Livsfursten dödas för dödsdömda trälar,  
Skaparen straffas för skapelsens brott. 

Fångar befrias då Gud ger sig fången,  
salighet blir åt oss uslingar skänkt. 

På det här härliga budskapet svarar vi med 
den gamla psalmen (Ps 60:3): 

Den börda du har burit  
min syndabörda är. 
Den skörd som du har skurit  
jag sådde, Herre kär. 
När skuldens tyngt mig böjer, 
hos dig jag söker råd, 
mitt rop till dig jag höjer:  
Se ned till mig i nåd. 

Dig tackar allt mitt hjärta, 
min Herre Jesus god,  
för all din djupa smärta 
och allt ditt tålamod. 
Du vän, för evigt trogen,  
dig vill jag mig förtro.  
När jag till skörd är mogen,  
mig bärga till din ro. 


