Jesu lidande förutsagt i Psalm 22
När Jesus hänger på korset utbrister han ”Min Gud, min Gud, varför
har du övergivit mig?”
Det är inte bara ett uttryck för den djupa nöd Jesus upplever när han
på korset tar synden och dess fulla konsekvens i sin kropp. På Jesu
tid benämndes inte bibelböckerna och dess stycken med den
kapitel- och versindelning som vi är vana vid i dag. Ett avsnitt fick
sitt namn utifrån de inledande orden. Orden som Jesus utropar
inleder Psaltarens tjugoandra sång, och vi kan anta att för många av
de judar som hörde Jesu rop, så kom den direkt upp i tankarna.
För den som stannar upp inför den psalmen blir det uppenbart att
Guds Ande inspirerat kung David i den nöd han själv upplevde, för
att låta det förebåda det lidande som Davids son skulle utsättas för.
Här följer psalmen, med hänvisningar till många av de ställen i
evangelierna och övriga skrifter i Nya testamentet som visar hur väl
Jesu lidande på korset och seger över döden, uppfyller det som den
redan då tusen år gamla psalmen förebådat.

Läs och begrunda under helgen. Kanske kommer du att tänka
på fler beröringspunkter mellan psalmen och Jesu gärning?

1För

körledaren. En psalm av
David.
2Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig? Jag ropar
förtvivlat, men du är långt borta.
3Min

Gud, jag ropar om dagen,
men du svarar inte, jag ropar om
natten men finner ingen ro.

Och vid nionde timmen ropade Jesus med
hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabachtani?« (det
betyder: Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig?). - Mark 15:34
I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten
droppade som blod ner på marken. Luk
22:44

4Dock

är du den Helige, till din
tron stiger Israels lovsång.
5På dig förtröstade våra fäder, de
litade på dig, och du kom dem till
hjälp.
6De ropade till dig och blev
räddade, de litade på dig, och du
svek dem aldrig.
7Men jag är en mask, inte en
människa, hånad och föraktad av
envar.
8Alla som ser mig gör narr av mig,
de hånler och skakar på huvudet:

De som gick förbi smädade honom och
skakade på huvudet… - Matt 27:39

Översteprästerna, de skriftlärda och de
äldste gjorde också narr av honom och
sade: - Matt 27:41
»Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte
9»Han har överlämnat sig åt
Herren, nu får Herren gripa in och hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga
ner från korset, så skall vi tro på honom. Han
rädda honom – han är ju älskad
har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda
av Herren.«
honom, om han bryr sig om honom. Han har
ju sagt att han är Guds son.« - Matt
27:42-43
10Du hjälpte mig ut ur min moders …hon födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom… - Luk 2:7
liv, du lät mig vila trygg vid min
…vid Jesu kors stod hans mor. - Joh 19:25

moders bröst.
11Från min födelsestund är mitt liv
i din hand, alltsedan jag blev till
har du varit min Gud.
12Dröj inte långt borta, jag är i
nöd, och ingen finns som hjälper
mig.
13Tjurar skockar sig runt mig, jag
är kringränd av bestar från
Bashan.
14De spärrar upp sina gap som
rovlystna, rytande lejon.

15Jag

rinner bort likt vatten som
slås ut, benen lossnar i min
kropp, mitt hjärta är som vax, det
smälter i mitt bröst.
16Min mun är torr som en
lerskärva, tungan klibbar vid
gommen. Du lägger mig i gravens
mull.
17Hundar samlas runt mig, jag
omringas av en hord av våldsmän.
Händer och fötter är
genomborrade,
18jag kan räkna varje ben i min
kropp. De står där och stirrar på
mig,
19de delar mina plagg emellan sig,
de kastar lott om mina kläder.

20Men

du, Herre, dröj inte långt
borta, du min styrka, skynda till
min hjälp!
21Rädda mig undan svärdet, mitt
liv ur hundarnas våld!
22Rädda mig ur lejonets gap, mitt
arma liv undan vildoxens horn!
23Då skall jag sjunga ditt lov för
mina bröder, i tempelskaran skall
jag prisa dig.
24Ni som fruktar Herren, prisa
honom, ära honom, Jakobs ätt,
bäva för honom, Israels ätt!

En av soldaterna stack upp sidan på honom
med sin lans, och då kom det ut blod och
vatten. - Joh 19:34

25Ty

Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för
att skriftordet skulle uppfyllas sade han: »Jag
är törstig.« - Joh 19:28

26Du

När de kom till den plats som kallas Skallen
korsfäste de honom och förbrytarna, den ene
till höger och den andre till vänster. - Luk
23:33

Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans
kläder och delade upp dem i fyra delar, en
på varje soldat. De tog också långskjortan,
men den hade inga sömmar utan var vävd i
ett enda stycke. De sade därför till varandra:
»Vi skär inte sönder den utan kastar lott om
vem som skall ha den.« - Joh 19:23-24
»Fader, om du vill det, så ta bort denna
bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte
min.« - Luk 22:42

han föraktade inte den svage
och vände inte ryggen åt hans
nöd, han dolde inte sitt ansikte
utan hörde hans rop om hjälp.
är källan till min lovsång i
den stora tempelskaran. Inför
dem som fruktar Herren får jag
frambära de offer jag lovat.
27De betryckta får äta och bli
mätta, de som sökt sig till Herren
får prisa honom. – Må ni alltid
vara fyllda av livsmod.
28Hela jorden skall minnas vad
som skett och vända om till
Herren, alla folk och stammar
skall tillbe inför honom.

29Ty

kungamakten är Herrens,
han härskar över folken.

som sover i mullen kan inte
hylla honom, de som vilar i jorden
kan inte böja knä för honom. Men
jag lever för honom,
31och mina barn skall tjäna
honom. De skall vittna för nya
släktled om Herren,

Då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk,
att det skedde genom nasarén Jesu Kristi
namn. Tack vare honom som ni korsfäste och
som Gud har uppväckt från de döda står
den här mannen frisk framför er. - Apg 4:10

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
2:9-11
Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons
upphovsman och fullkomnare. För att vinna
den glädje som väntade honom uthärdade
han korset utan att bry sig om skammen och
sitter nu till höger om Guds tron. - Heb 12:2

30De

32förkunna

hans rättfärdighet för
ofödda släkten, ty han grep in.

»Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi
namn, så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga anden som gåva. Ty
löftet gäller för er och era barn och alla dem
långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.« Apg 2:38-39
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med
er alla dagar till tidens slut. - Matt 28:19-20

