
Predikan i Lycksele kyrka påskdagen den 8 april 2012. 
Predikotext: Matt. 28:1-20 
Övriga texter: Jes. 25:6-9; 1 Kor. 15:53-57 
Tema: Kristus är uppstånden 
Söndag: Påskdagen 
Typ av gudstjänst: Högmässa 
Musik: 
 
Inledning 
”Kristus är uppstånden!” 
”Ja, han är sannerligen uppstånden!” 
 
Detta är det viktigaste som någonsin skett i världshistorien och det 
viktigaste i vårt liv är att tro detta, i Romarbrevet skriver Paulus: 
 

Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli 
räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens 
bekännelse till räddning. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på 
honom ska strå där med skam.”                      (Rom. 10:9-11) 

 
Mycket väsen för ingenting 
Har ni tänkt på hur mycket liv och uppståndelse det ibland skapas i 
media, bland vänner och bekanta för ingenting (eller väldigt lite i 
alla fall)?  
 Ganska ofta när vi är på affären så kan man se löpsedlarna och 
framsidorna på kvälls-, dags- och veckotidningar, de kan basunera ut 
”Sanningen bakom ... ” TV-programmet det och det, eller hur man 
bantar dyrast och effektivast, hur man kan lura staten på skattekronor 
eller hur man ser snyggast ut i allmänhet. Allt detta och mycket mer 
verkar man hävda är det viktigaste som finns att lägga energi och 
resurser på.  
  
Mycket väsen för någonting 
Men så finns det också människor som syns och märks, men på ett 
annat sätt, av andra skäl, människor som: Bill och Melinda Gates, 
Ted Turner, George Soros, Gordon Moore, Warren Buffet, Ell Broad 

och andra. De är människor som gett bort över 1 miljard dollar till 
välgörenhet. De är inte direkt fattiga efter att de gett bort, men flera 
av dessa och andra har svurit att ge bort hela sina enorma 
förmögenheter innan de dör. 
 Det är storslaget och generöst, ibland kanske det gränsar till 
skatteplanering och att man vill köpa sig goodwill när man ger till 
populära och uppmärksammade projekt och ändamål, fast andra 
kanske skulle vara mer nödvändiga, men fint och häftigt är det ju när 
människor ger bort sina förmögenheter för andras väl. 
 Uppmärksamhet får också dessa, men av ett annat slag än för 
meningslösheter som jag nämnde först.  
 En tredje kategori människor är till exempel Aung San Suu Kyi, 
som fick Nobels fredspris 1991 för sitt arbete för sitt folks väl i 
Burma/Mayanmar, och hon blev mycket uppmärksammad, men 
också insatt i arrest av den hårda regimen i Burma/Mayanmar, nu 
har hon återigen fått uppmärksamhet när hon blivit invald i 
parlamentet.  
 
Inget väsen för allting 
Allt det här som nämnts som exempel är goda sker, på något sätt, 
som också får uppmärksamhet, för hur det är så tycker ofta de som 
utför det goda och de som ser det och märker av det om det är bra att 
det uppmärksammas, men en gång i världshistorien så skedde det 
viktigaste som någonsin hänt lite i skymundan; Jesu uppståndelse. 
 
Kanske kan man tycka att det är ganska mycket väsen runt det vi 
läste, och det vi ser på målningen här framme (ett försök att fånga 
påskdagens morgon), soldater som faller till marken, stenen som 
rullas åt sidan och änglar som kommer och jordskalv, men det är i 
första meningen som vi läste som det obetydliga står: ”Maria från 
Magdala och den andra Maria”, två kvinnor (läser vi de andra 
evangelierna också så ser vi att dessa två åtminstone lite senare nog 
hade sällskap av några till, kanske var de mellan 2-7 st?). 
 Den stora skillnaden på Guds agerande denna påskdagsmorgon 
för 2000 år sedan och de rika och godhjärtade som vi pratade om i 
inledningen är hur de använder sig av media, Bill Gates, Warren 
Buffet, Ted Turner och också Aung San Suu Kyi de ser till att få 



uppmärksamhet för sin sak, för sin kamp, och vi i den här delen av 
världen kanske vet mer om till exempel frihetskampen i burma än 
vad en del burmeser gör?  
 Men Gud han använder varken internet, TV, tidningar, skvaller, 
radio eller något annat effektivt sätt att berätta att nu har Jesus 
uppstått, nu finns räddningen för alla folk hos Gud och hans son, 
Jesus. 
 Gud hade inte ens vidtalat någon att komma ut och kika på 
morgonen, Jesu vänner, de 12 lärjungarna de sitter instängda och 
rädda och vilsna i Jerusalem, de deltar nog bara halvhjärtat i det 
traditionella påskfirandet som börjat så bra på torsdagen, men som 
redan natten till fredagen havererade när Jesus fängslades och sedan 
förhördes och sedan förstördes inte bara påksfirandet utan allt de 
trott och hoppats på under de år de vandrat med Jesus när han på 
långfredagens hängde på korset och det var som att hela världen 
sörjde när det blev mörkt över jorden från klockan 12 till klockan 15 
(ett mörker som kan låta som en saga, men som finns noterat ifrån 
flera källor utanför (exempelvis Thallus, Tertullianus, Flegon, ingen 
av dessa kristna och kanske inte ens medvetna om att Jesus från 
Nasaret funnits) och mörkret kunde ses runt om kring hela 
medelhavet och de stora lärda städerna Rom och Aten.  
 Mörkret kring jorden lättade efter tre timmar, men i lärjungarnas 
hjärtan var det nog svart och sorgset och skräckslaget och förtvivlat 
fortfarande denna påskdagsmorgon.  
 
Istället för ett TV-team - kvinnor 
Istället för att vidtala någon att komma, istället för att sända ut ett 
TV-team till graven och istället för att annonsera på stora 
annonspelare så visar sig Jesus för några kvinnor.  
 Nu finns det ju TV-team och nyhetsankare och journalister och 
makthavare som är kvinnor, även om jämställdheten inte har slagit 
igenom helt och fullt, men på Jesu tid då var dessa kvinnor och deras 
medsystrar inget värda som nyhetsrapporterare. Kvinnors 
vittnesbörd i rättegångar och dylikt ansågs allmänt som inget värt, 
antagligen var det så att en mans vittnesbörd var lika mycket värt 
(eller mer) än 10 kvinnors vittnesbörd om man ens använde kvinnor 
som vittnen i rättegångar.  

 Ändå är det just de, de i alla mäns ögon, obetydliga kvinnorna 
som de får vara med om något oerhört, de träffar till och med Jesus 
och faller ned och hyllar honom, något som en jude aldrig skulle 
göra för en människa så sannolikt har de redan förstått hans natur av 
både 100% människa och 100% Gud. 
 
Var uppståndelsen något att smussla med? 
När vi har något som vi inte vill ska bli känt då gör vi lite så här, 
som Gud gör nu, smusslar undan i skymundan: i skolan skickar vi 
lappar, pratar bakom ryggen, sms:ar, på jobbet och annars så vi drar 
ned gardiner etc när vi ska göra något hemligt eller oanständigt, vi 
smyger på natten eller bakgator när vi ska någonstans där vi inte vill 
bli sedda, är det kanske därför som Gud smyger undan 
uppståndelsen så här i början? Är den något att skämmas för och att 
gömma? Är den dålig och skadlig?  
 Är den rent av en lögn? Har uppståndelsen aldrig hänt? Då är det 
allvarligt, Paulus säger i början av det kapitel som vi läste ett stycke 
ifrån:  
 

Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är 
ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på 
Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då 
är vi de mest ömkansvärda av människor.           (1 Kor. 15:17-19) 

 
Är uppståndelsen sann? 
Här var det min tanke att börja, så stora delar av mina förberedelser 
inför denna predikan gick ut på att läsa på om de historiska beläggen 
för uppståndelsen, vittnena utanför Bibeln, om Bibelns berättelser 
om uppståndelsen är trovärdiga och liknande. Det var mycket 
intressant, men ändå kommer inte denna predikan innehålla allt för 
mycket av denna efterforskning, en liten pamflett om det som kan ha 
varit den svepning som Jesus var inlindad i och sedan uppstod ur 
finns dock i några exemplar nere vid vaktmästaren, den så kallade 
Turinsvepningen. Det mesta av undersökningen kommer nästa 
söndag då temat är: ”Påskens vittnen”, då ska vi gå i närkamp med 
vittnena och med de historiska beläggen inom och utom Bibeln för 



uppståndelsen, men en försmak redan nu i form av den lilla skriften 
om Turinsvepningen. 
  
Uppståndelsens innebörd 
Uppståndelsens betydelse för världen och för oss kan lätt kännas 
hisnande, eller som en saga eller ett erbjudande som är för bra för att 
vara sant. 
 Nu kan man ta fram sin psalmbok, om man inte har ett extremt 
gott textminne, och kika i de texter vi läst.  
 
Jesaja 25:6-9 
Detta är en profetia om framtiden, skriven 700 år innan Jesus ens 
föddes, men likaväl förklarar den för oss några stora saker om Jesus 
och hans uppståndelse.  
• Gästabud - alltså att äta tillsammans, det var ett uttryck för att 

höra ihop, för att umgås nära. Detta säger alltså Gud att han 
vill göra med ”alla folk” (svenskar, samer, nybyggare, 
etiopier), man kan lägga till alla sorters människor (onda, 
goda, med olika sexualitet och olika politiks åskådning, olika 
ekonomi och olika makt och inflytande, men för alla ska 
denna möjlighet erbjudas att leva i en nära gemenskap med 
Gud.  

• Slöja – kanske låter det kaxigt att säga att någon sitter inne 
med hela sanningen, men faktum är att vi kristna känner 
sanningen: Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet” och 
”ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria”. 
Sanningen är en person, sanningen om livet, döden och 
tillvaron, dess innersta mål och mening finns i relationen med 
Jesus, den uppståndne.  

o Var kommer då slöjan in i bilden? Den ser lite olika ut 
på olika platser och i olika tider, men har det 
gemensamt att det är något som hindrar människor 
ifrån att se vad Gud gjort för oss alla och innebörden 
för var och en. Exempel på slöja kan vara: 

 Tro att man kommer till himlen om man gör 
goda saker 

 Tro att Jesus aldrig funnits eller att det inte 
finns några bevis för hans uppståndelse 

 Att tänka att Gud inte spelar någon roll för 
mig: jag behöver inte Gud 

 Vad för andra skäl man nu kan ha för att inte 
vilja lära känna Jesus mer. 

 Att tro att vi människor är utan hopp inför 
livets svårigheter, inför dödens obevekliga 
punkt förvår livsresa. 

• Utplåna döden – En del säger lite ekivokt, men rätt så 
träffsäkert: ”Livet är en sexuellt överförbar sjukdom som 
alltid slutar med döden”, är det något som vi människor vet så 
är det just att vi alla ska dö en dag.  

o Men nu är det så, i och med att Jesus dött och uppstod 
då är döden besegrad. Vi har ett bevis på att döden inte 
måste ha de slutliga ordet i livet, Jesus sann Gud och 
sann människa dog, men blev levande igen. 

 
Jesaja, 1 Korinthierbrevet och Matteusevangeliet    
Nu slår vi ihop texterna, först Jesaja där det talas om att ”Gud ska 
göra slut på sitt folks förnedring”, och vi ser i Matteusevangeliet att 
Jesus säger just: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden…och jag är med er alla dagar.” Vi möter tunga dagar, vi 
möter svårigheter, livet är mörkt och svårt, men oavsett hur livet ser 
ut så har vi en vän som lovat leva med oss, lovat bära oss, lovat vara 
med oss alla dagar och i alla omständigheter. 
 
Två sista punkter: 
 
Döden och synden 
1 Korinthierbrevet talar om döden och synden. Döden som blivit 
besegrad genom Jesu död och uppståndelse, vilket gör att vi, när vi 
vill leva i relation med Jesus, inte behöver frukta döden som ett slut 
utan hälsa den som en början på den himmelska tillvaron och att 
synden, det som vi gör som skiljer oss ifrån Gud (den kärlek vi inte 
visar, den ondska vi sprider, det skitsnack, de tvivelaktiga sidor vi 
surfar på, den gemenskap vi inte ger andra, det utnyttjande av andra 



som vi gör m.m.) synden som, när den skiljer oss ifrån Gud också 
skiljer oss ifrån det eviga livet, men början nu och med fortsättning 
på andra sidan döden.  
 
Dopet, sista punkten 
Jesu död är den död som våra synder förtjänar, Jesu död är den död 
som vi vandrar emot när vi lever utan Gud, men om vi vill tro på, 
leva med Jesus så har han dött vår död och också uppstått så att vi 
kan få del i hans uppståndelse. Det kan ju låta lita svårt att påminna 
sig i livet, men som ett tecken på detta och att Jesus faktiskt lovat att 
vara med oss med all makt i himlen och på jorden, varje dag, så har 
vi fått dopet som vi läste om, där har vi tecknet på att Gud lovat just 
dig och mig att vara med just oss, att vi har del i det eviga livet, att vi 
när vi vill leva i vårt dop har gemenskap med Gud, vi har vår plats 
vid gästabudet/måltiden och som en försmak inbjuds vi att ta emot 
Jesu kropp och blod, hans död och uppståndelse i nattvarden.  
 
Amen    
 


