
emmausvandring 

Från Södertörnskyrkan till Stuvstakyrkan



1. södertörnskyrkan
Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela 

jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. 
Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: 
”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta 
slutade han att andas.

Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: ”Han 
var verkligen en rättfärdig man.” När folkmassan som samlats där 
som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog 
med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner, och bland dem 
kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på av-
stånd och såg alltsammans.

Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig 
man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgär-
der. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på 
Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han 
tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där 
ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag, och sabbaten 
skulle just börja.

Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med 
Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När 
de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och 
oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.

Bön: O Gud,
Kan det vara så att du bär ditt kors bredvid mig, att det är din 
skugga jag ser när jag kämpar med mitt eget? När jag genombor-
ras av smärtan, låt mig höra din röst viska. 
O Gud,
När jag ger upp och allt blir svart, är det till dig jag då överläm-
nar min ande? Är det du som tar emot mig i det djupa, svarta? Är 
det dina händer som bär mig, din famn som vaggar mig? Då bara 
tystnaden omger mig, visst är det då som Du finns där? Min själ 
vet det väl. 

Vi vandrar i stillhet till nästa station.



2. vid vägskälet strax innan gångtunneln
Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna 

som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från 
graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. 
De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinan-
de kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte 
blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni 
den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.

Bön: Gud vi tackar dig för att döden inte kunde behålla Jesus. 
Tack att Jesus har uppstått!
Gud vi ber för alla människor som bor, arbetar och lever här i vår 
stadsdel.  Hjälp oss att finnas för varandra och se varandra. Låt 
din kärlek bli allt tydligare här i vår kommun och låt Ditt rike 
breda ut sig. Amen

Fråga: Om fler människor skulle ha en tro på Gud hur skulle det 
påverka vårt samhälle tror du? Hur har din tro påverkat dig?

3. huddinge kyrka

1. Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

psalm 198

fortsättning nästa sida



Bön: ”O Gud,
Är det du som vältrar undan stenen så att ljuset kommer in? Är det 
du som plötsligt står framför mig och säger mitt namn? Är det du 
som bryter brödet, delar livet, får det att brinna igen i mitt hjärta? 
Tack att det är Du. Amen”

Vi vandrar i stillhet till nästa station

Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er 
medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste över-
lämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på 
tredje dagen.” Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt 
från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de an-
dra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs 
mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för 
apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. 
Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in 
såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full 
av undran över det som hade hänt.

2. Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

3. Snart alla ängar stå i skrud
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.



4. bibliotek – polis och kommunhus
Bibelord: ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, 

till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla 
som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt 
fromt och värdigt. 

Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att 
alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, 
människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vitt-
nesbördet när tiden var inne” .  1 Tim 2:1-6

Bön: ”Gud vi ber för dem som har makt, både politiskt, ekono-
miskt och polisiärt. Låt de beslut som fattas gå hand i hand med 
din vilja så att vi kan få ett alltmer tryggt och harmoniskt sam-
hälle. Hjälp oss att bidraga med det vi kan och ge oss det mod vi 
behöver för att rätt kunna agera och verka. Ske Din vilja på jorden 
såsom den sker i himmelen. Amen”

Fråga: Vem har makt i ditt liv? Hur påverkar det dig?

5. rådsparken

psalm 153: 1-2

1. Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja.
han var död, men se, han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar han, halleluja,
nyckeln ligger i hans hand. Halleluja.

2. Vad är murar, vad är gravar? Halleluja.
Han är med oss alla dagar, halleluja.
En är Herren, en är tron, halleluja,
ett är brödet på hans bord. Halleluja.



6. skiffervägen 
Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil 

från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra 
om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och 
diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras 
ögon var förblindade och de kände inte igen honom. 

Bön: ”Vi ber för ungdomarna som lever här. Håll Din goda hand 
över oss alla. Vi ber att du Jesus ska bli tydlig och välkänd för 
människor oavsett ålder. Ge oss nåden att inte ha förblindade 
ögon, utan ögon som ser Dig, Din frid och Din gudomliga kär-
lek”.

Tanke: Kan Jesus ge frid till en människa. Hur känns den i så fall 
och när bad du om den senast?

Bön: ”Gud, tack att vi genom Jesu liv och person ser Dig. Denna 
påskhögtid vill vi speciellt be  för alla barn och familjer som finns 
här i vår stadsdel. Tack att du inte är långt borta från någon enda 
av oss. Amen”

7. vid parkbänken

psalm 45

1. Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar hans sig.
då han på korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evighet nu bli.



8. skeppmyreparken
Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här 

hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. 
De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då 
kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som 
sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven, och de fann 
att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte.”

Bön: ”O Gud Hjälp oss att mogna och fördjupas i vår tro på Dig. 
Tack för Jesus. Och tack att Du har sänt din Heliga Ande till vår 
hjälp. Påminn oss om dina ord, din kärlek och din frid denna 
påskhögtid. Amen.”

Han frågade: ”Vad är det ni går här och talar med varandra 
om?” De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kle-
opas, svarade: ”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem 
och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar.” – 1”Vad har 
hänt?” frågade han. De svarade: ”Detta med Jesus från Nasaret, 
han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och 
hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och råds-
herrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi 
hoppades att han var den som skall befria Israel.

Bön:  ”O Gud , när allt ser nattsvart ut så har du lovat att Du 
finns där. Du har sagt att du aldrig ska lämna oss eller överge oss. 
Ibland känns det ändå som om du är långt borta. Förlåt min otro 
och se min oro.  När jag vaknar finns jag ändå hos Dig.” 

Fråga: Kan man hoppas på Gud då allt hopp är ute? Håller det att 
tro på Gud?

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn,
lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.



Tanke: Bibeln säger, ”Talet om korset är en dårskap för den som 
inte tror”, 1 Kor. 1:18. Det är svårt att logiskt helt förstå Guds 
plan med Jesus som Guds son, födelsen, korsdöden och  
uppståndelsen. Likväl är det kärnan i den kristna tron. 

Fråga: Kan man tro på Gud?

9. stuvstakyrkan
Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han  

talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?”
De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 

elva och alla de andra församlade, och dessa sade: ”Herren har 
verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.” Själva 
berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han 
hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.

Bön: ”Tack Jesus för din utgivande kärlek.  Ge dig till känna även 
till oss idag. Vi vill be om att våra hjärtan skall få brinna som 
Emmausvandrarnas hjärtan brann. Gud vi ber: Vandra med oss 
genom livet.”

Tanke:  Vad är ”ett brinnande hjärta”?  
Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade 
skrifterna för oss?



psalm 297

1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

3. Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.



psalm 154

1. Dina händer är fulla av blommor;
vem var det du tänkte att ge dem till?
Mina blommor var tänkta för Kristi grav.
Men han fanns ej där och hans grav är tom.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

2. Dina läppar är fyllda av sånger.
Säg, var kommer glädjens sång ifrån?
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg.
Han som lever nu ger oss glädjens ton.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

3. Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har du sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fått en mening.
Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

4. Jesus, uppstånden är du ibland oss.
Du som lever, lider på jorden nu.
Våra ögon är till för att se dig.
Forma våra händer till tjänst och bön.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.






