
Påskgudstjänst 1.4.2018 kl 11, Settlementcentrum �  ( � )1 4

Text: Matt 28:1–7 (redan läst från altaret). 

Bön: Himmelske Far, sänd din Ande för att 
predika om Kristi uppståndelse och öppna 
våra hjärtan för ordet, så att vi inte är tröghjär-
tade att tro det livgivande evangeliet. 

Jag ska börja predikan i dag med att säga någ-
ra ord om änglarna. Sedan ska vi se vad som 
hände den här förunderliga påskmorgonen. 
Det tredje är att lärjungarna hade så svårt att 
tro och sedan ska vi till sist säga något om den 
förhärligade kroppen som Jesus uppstod med, 
och som vi också ska få i vår uppståndelse. 

Hur ser en ängel ut? 

Matteus skriver att den ängel som visade sig 
vid den tomma graven på påskmorgonen var 
som blixten och hans kläder var vita som snö. 
Johannes berättar om två änglar som hade vita 
kläder. Lukas skriver också att det var två män 
i skinande kläder. De som har sett änglar har 
alltid blivit rädda. De har mött himlens bud-
bärare. Inför honom upplever människan 
rädsla för Guds straff. 

Ofta tror man att änglarna har vingar. Men det 
står ingenstans i Bibeln att de änglar hade 
vingar som visade sig på påskdagens morgon, 
eller de som sjöng utanför Betlehem på jul-
morgonen, eller den som uppenbarade sig för 
Maria. Det finns ändå två slags änglar som 
beskrivs med vingar.  

Det står i Jes 2 om synen då Jesaja såg Herren 
sitta på sin tron: Serafer stod ovanför honom, 
var och en hade sex vingar. 

I andra Moseboken beskriver Gud hur man 
skulle göra keruber med två vingar att stå på 
förbundsarken i tabernaklet. 

Vi vet inte precis hur de här änglarna såg ut. 
Vi vet bara att de hade speciella uppgifter in-
för Guds tron. Men de änglar som Gud sände 
med budskap till människorna beskrivs som 
män i vita kläder. Den ängel kom till Maria 
när hon fick veta att hon skulle föda Jesusbar-
net hette Gabriel, som betyder Guds man. 

Änglarna kommer med budskap åt människor 
vid riktigt stora händelser. En sådan händelse 
har inträffat nu, när Jesus har uppstått ur gra-

ven. Det är en sådan händelse som aldrig nå-
gonsin har hänt förr och aldrig kommer att 
hända, förrän vi alla ska uppstå på den ytters-
ta dagen. Jesus var den första som uppstod på 
det här sättet, och Paulus berättar att vi som 
tror på honom ska uppstå på samma sätt och 
våra kroppar ska bli liknande himmelska 
kroppar som hans. Vi blir som änglarna i him-
len. 

Vi ska nu se på vad som hände den här förun-
derliga påskmorgonen. Det finns ingen annan 
morgon som har haft någon större betydelse 
för människorna. Därför sände Gud sina äng-
lar för att berätta om det. Den morgonen vän-
de allt för lärjungarna som hade mist allt och 
var i djupaste sorg när deras Mästare hade 
dött på korset. Då fick de nytt hopp och då 
återvände livet till hela världens räddning. 

Påskmorgonens händelser 

I Matt 27 berättas hur Jesus blir begravd av 
Josef från Arimatea och Nikodemus. Där får vi 
också veta namnet på två av kvinnorna som 
kom till graven: Maria Magdalena och den 
Maria som var Jakobs och Joses mor. Av andra 
ställen får vi veta att också Salome var med, 
troligen mor till Sebedeus söner Jakob och Jo-
hannes. Också en som hette Johanna nämns 
av Lukas. De hade sett när man lade in krop-
pen i klippgraven och de såg var han lades. 
De såg också att ett stort stenblock rullades 
framför graven, kanske någon form av ett hjul. 
Sedan gick de hem och gjorde i ordning väl-
doftande kryddor och oljor. De kunde inte 
göra något på sabbaten för då skulle man vara 
stilla. Sabbaten började på fredag kväll vid 
solnedgången och slutade på lördag kväll vid 
solnedgången.  

Det måste ha varit en fruktansvärd sabbat för 
all dem som hade följt Jesus. De var många 
som hade lämnat sina hus och hem och över-
gett sina yrken för att följa Jesus, som de trod-
de var Messias.  Nu var han död. En död Mes-
sias var enligt judarna en falsk Messias. Han 
hade visserligen lagts i en ny grav som gjorts 
för de rika, precis som Jesaja hade sagt, och 
inte kastats bland förbrytarna i massgrav, men 
vad hjälpte det. 
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När sabbaten tog slut vid solnedgången var 
det för sent att gå till graven, men kvinnorna 
vill göra sin sista tjänst åt sin Mästare genast 
på söndag morgon. De hade förberett kryd-
dorna redan innan sabbaten bröt in. De går 
nu medan det ännu är mörkt och innan de 
hunnit fram till graven har solen börjat gå 
upp. Det kan hända att där var så många som 
ett halvt dussin kvinnor, eftersom de bibliska 
författarna ofta nämner bara några centrala 
personer och utelämnar andra. 

Kvinnorna grubblar över hur de ska få bort 
stenen som är rullad framför graven. Men det 
visar sig att de oroar sig i onödan. För Gud 
själv har sänt sin ängel för att i stor makt och 
härlighet, som en blixt och med jordbävning, 
rulla undan stenen. Han slår de vaktande sol-
daterna så de blir som döda. 

Kvinnorna ser att stenen är bortvältrad och 
graven är tom. Den första reaktionen är att 
någon har stulit bort Jesu kropp. 

Det är nu som två änglar visar sig och berättar 
den glada nyheten för dem att Jesus har upp-
stått. Ängeln som talar ber dem gå till lärjung-
arna och tala om nyheten, och säger att Jesus 
ska träffa dem i Galileen. Tydligen delar sig 
kvinnorna här, så att några rusar iväg, och en-
ligt Markus är de helt tysta och berättar inget. 
Men Lukas skriver att Maria Magdalena, Jo-
hanna och Maria, Jakobs mor, berättade för de 
elva och alla de andra, men de trodde inte på 
dem. 

Förstockade hjärtan 

Det är typiskt för påskberättelserna att lär-
jungarna hade så svårt att tro att Jesus hade 
uppstått. Ändå hade Jesus minst tre gånger i 
förväg berättat att han måste gå till Jerusalem 
för att lida och dö, men att han på tredje da-
gen skulle uppstå igen. Hur kunde de vara så 
glömska? 

Det fanns ju annat också som var egendom-
ligt. När Maria Magdalena kom tillbaka till 
graven efter att ha berättat för Petrus och Jo-
hannes och efter att hon hade sett de två äng-
larna mötte hon Jesus men kände honom inte 
(Joh 20:14). Hur kan det komma sig? Hon 
hade ju varit med honom och han hade varit 
så viktig för henne.  

Inte heller de två lärjungarna som var på väg 
till Emmaus kände igen Jesus när han anslöt 
sig till dem på vägen. Inte ens fast han under-
visade dem om vad Mose, profeterna och 
Skrifterna säger om Messias förstod de.  

Och när Tomas hörde om att Jesus hade be-
sökt de andra på påskdagens kväll, när han 
inte var med, då kunde han inte tro det. 

Tänk så galet att översteprästerna sedan sprid-
de ut ryktet att lärjungarna hade rövat bort Je-
sus (Matt 28:13). Hur skulle de som var så 
rädda och hade så svårt att tro, och som 
stängde in sig bakom låsta dörrar, ha kunnat 
hitta på något sådant? 

Här ser vi hur Gud vill lära oss sanningen om 
oss själva och hur han handlar med oss. 

Sanningen är att vi av naturen är så bortvända 
från Gud att vi inte kan ta till oss evangelium. 
Först så småningom kunde lärjungarna börja 
ta till sig sanningen att Jesus hade uppstått, 
men bara med många tydliga bevis. De kunde 
inte tro när Jesus talade om det i förväg.  

De här vittnesbörden om lärjungarnas otro 
hör till de starkaste argumenten för att berät-
telserna är sanna. Varför skulle evangelisterna 
ställa sig i så dålig dager genom att berätta om 
hur svårt de hade att fatta att Jesus hade upp-
stått, om det inte var Guds vilja att det skulle 
vara så för att visa att det verkligen var sant? 
Och senare var de villiga att bli torterade och 
dödade för att de predikade att Jesus hade 
uppstått.  

För översteprästerna var det en katastrof, och 
därför var de så angelägna om att hitta på 
bortförklaringar. Sanningen om Jesu uppstån-
delse är dyrbar för oss kristna, men desto 
mera motbjudande och farlig för djävulen. 
Därför skriver Paulus i 1 Kor 15:14, 17: 

Men om Kristus inte har uppstått, då är vår 
predikan meningslös och även er tro me-
ningslös.  

Men om Kristus inte har uppstått, då är er 
tro meningslös och ni är fortfarande kvar i 
era synder. 

Vi ser att hela vår trosgrund vilar på uppstån-
delsens faktum. Vår predikan, vår tro, allt är 
meningslöst om Kristus inte har uppstått. Är vi 
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kvar i våra synder är allt förlorat, då är helve-
tet vårt mål efter döden.  

Undra på att djävulen ser att det är viktigt att 
underminera tron på uppståndelsen. Han sät-
ter in all sin kraft på det företaget. 

Därför använder han också i dag överstepräs-
terna, som motsvarar teologie doktorer, bisko-
par och präster, för att ta ifrån oss uppståndel-
setron. Därför hör det till påskbudskapet från 
media att presentera nya rön om Jesus eller 
om dem som var med honom: att de första 
kristna försökte förvränga sanningen och lura 
människorna att Jesus hade uppstått och att 
man har hittat nya skrifter som visar att Jesus 
efter sin död var verksamhet på olika håll, t. 
ex. i Indien. Just i år är Maria Magdalena en 
populär gestalt som presenteras i en ny film. 
Men det som beskrivs om henne är inte bara 
hämtat från Bibeln. Vi får själva göra oss en 
bild av om Jesus gjorde under och om han 
uppstod eller inte. 

Redan för över 40 år sedan lade en teolog och 
präst fram en doktorsavhandling där han för-
sökte bevisa att Jesus inte uppstod kroppsligt, 
utan att det var lärjungarna som hallucinera-
de, alltså såg spöken. Han menade att det som 
Paulus beskriver i 1 Korintierbrevet var en be-
skrivning av en andlig uppståndelse och att 
man kanske ännu hittar Jesu ben i någon grav 
i Palestina. 

Så här förmår djävulen sina tjänare att försöka 
göra vår predikan meningslös och ta bort ifrån 
oss grunden för vår tro. 

Men Paulus triumferar (1 Kor 15:20): 

Men nu har Kristus verkligen uppstått från 
de döda, som förstlingen av de avsomnade. 

Där får de höra, alla de som tvivlar, alla de 
som kommer med lögner! 

Man har sagt att det inte finns några bevis för 
att Jesus har uppstått kroppsligen. Att man inte 
har hittat hans kropp är inget bevis. Men Gud 
ville ha det så, för att det skulle bero på tro 
och inte på mänsklig visdom. Här räcker inga 
vetenskapliga undersökningsmetoder till. 

Det är samma sak här som med Abraham och 
Sara. Om Isak hade blivit född på ett naturligt 
sätt medan Sara ännu hade mänskliga möjlig-
heter att föda barn skulle det inte ha varit nå-

got vittnesbörd om hur Gud ledde sitt folk ge-
nom mäktiga under. Om inte Israels barn 
hade letts in i den trånga passagen och blivit 
instängda mellan havet och bergen när egyp-
tierna kom farande efter dem så skulle de inte 
ha sett hur Gud verkligen ledde dem med sin 
allmakt, och inte på ett naturligt sätt. 

Men just det här vill otron komma åt. Därför 
blir berättelsen om hur Sara födde barn vid 90 
års ålder en saga. Samma sak är det med hän-
delsen vid Röda havet. Och vi ser samma sak 
igen med Jesu uppståndelse. Människans för-
nuft är i alla tider lika ovilligt att tro det som 
Gud gör och säger. 

Till oss kommer Gud med Ordet, det som An-
den lärde apostlarna från den första pingsten 
och framåt. Det är grunden för vår tro: det 
som Gud har uppenbarat genom sina heliga 
profeter och apostlar. Där har vi det vittnes-
börd som räcker till. Luk 16:31: 

Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så 
låter de sig inte övertygas ens om någon 
uppstår från de döda. 

Därför räcker Bibelns uppenbarelse till för oss. 
Vi ska inte mera fråga efter tecken som ska 
bestyrka uppståndelsen, om det sedan är en 
svepeduk eller ett relikskrin.  

En förhärligad kropp 

Påskens budskap är oerhört. Att en människa 
som varit död blir levande har visserligen hänt 
andra gånger. Lasarus hade varit död i fyra 
dagar och Jesus väckte upp honom. Också ett 
par andra gånger väckte Jesus upp döda. Och 
när Jesus dog gick en del människor ut ur sina 
gravar. De här människorna skulle dö igen, 
precis som alla andra.  

Men när Jesus uppstod var det ändå an-
norlunda. Han hade en förhärligad kropp. 
Han gick inte ut ur graven på ett fysiskt sätt, 
utan han steg ut ur sina balsameringsbindlar 
som en ny kropp av en annan natur än den 
han hade haft förut. Och ändå kunde Tomas 
känna igen honom och Jesus erbjöd honom 
att sticka sitt finger i sin hand och sitt sidosår.  

Jesus gick genom stängda dörrar efter sin upp-
ståndelse. Han var inte ett spöke. Han visade 
det genom att äta och dricka. Luk 24:39: 
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En ande har inte kött och ben som ni ser att 
jag har. 

Och så ska också våra kroppar se ut när vi 
uppstår på den yttersta dagen. Hur det ska gå 
till förstår vi inte. Förståndet säger att det är 
omöjligt att återställa de kroppar som har le-
gat i gravarna och upplösts i molekyler under 
århundraden, eller som har blivit kvar i havet 
och blivit rov för havets djur. 

Guds avsikt är att vi inte ska förstå det nu. Det 
här ska vi tro, inte förstå. Det som han erbju-
der oss är sitt Ord. De har Mose och profeter-
na, sa Abraham till den rike mannen. Det är 
på den grunden vi tror att Jesus har uppstått. 
Det är på Ordets grund vi har uppstått till ett 
nytt liv när vi döptes, sedan vår gamla männi-
ska först spikats på korset och dött tillsam-
mans med Jesus. Det är på Ordets grund som 
vi tror att också vi ska uppstå den dag när Je-
sus kommer tillbaka och att vi då ska få leva 
ett saligt liv i fullkomlighet, i en sådan tillvaro 
som ingen av oss kan föreställa oss. (1 Kor 
15:57:) 

Gud vare tack som ger oss segern genom 
vår Herre Jesus Kristus! 

Vi ber:  
Vi tackar dig, o Jesus kär,  
som ur din grav uppstånden är.  
Låt oss på domens dag också  
i dig rättfärdiga uppstå! 

Amen. 


