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Inledning 
Under den här tiden inför påsken detta år 2014 så har jag haft svårt 

att fånga det där som vi gjorde i början av gudstjänsten, glädjen i att 

få ropa: ”Kristus är uppstånden!” för under denna period som varit 

de senaste veckorna fram till denna påskdag, där vi firar det största 

som hänt i mänsklighetens historia, att Jesus blev levande efter tre 

dagar precis som skrifterna förutsagt, denna tid som under 

förberedelserna borde varit glada och glittrande, men istället så har 

mina tankar gått till olika årsdagar eller jubileer av ganska otäck och 

tråkig art som infallit nyligt.  

 Den första jag tänkte på var att natten mot den 15 april 1912 

skedde en av de största fartygskatastroferna i fredstid, RMS Titanics 

förlisning. Detta drama har följt många genom åren, fascinerat och 

förundrat, hur kunde det gå så fel? Om man vill förkovra sig mer i 

det och mer i den historiska tillförlitligheten för att Jesus verkligen 

uppstått så har jag lagt några kopior av en äldre predikan nere vid 

vaktmästaren, den har förstasidan från New York Times den 16 april 

1912 som försättsblad. 

 Men det som allra mest gripit tag i mig är att det i dagarna är 

tjugo år sedan inbördeskriget, katastrofen, tragedin, folkmordet (vad 

vi nu ska kalla det) i den afrikanska staten Rwanda började.  

 

Det började med att jag såg ett uppslag i tidningen Dagen som 

berättar om lite om vad som skedde:  

 Små barn som kastas i floden för att drunkna 

 Förskolebarn som radas upp vid massgravar och höggs med 

djungelknivar 

 

Det står också om reportern Rune Jonasson som var på plats och 

mötte och rapporterade om:  

Jättemassaker och gigantiska flyktingströmmar. Han träffade 

människor som klättrat upp från massgravar där de kastats levande 

begravda.  

 

Han träffade Moses, 4 år, som sett hur milismän dödat hans mamma, 

pappa och fyra bröder och sedan kastat dem i en massgrav.  

 Moses fick ett hårt hugg av en djungelkniv i huvudet och 

slängdes ner i massgraven.  

”Jag vill inte vara kvar här längre”, ropade Moses, när han kvicknat 

till. En soldat som hörde pojkens rop förbarmade sig över honom 

och drog upp honom ur graven. ”Spring till de levande” sa soldaten. 

 

Döden är hopplös 
800 000 människor beräknas ha mist livet på kort tid i detta 

fasansfulla som skedde. Jag vet inte om någon av dem uppstod, men 

jag kan ana att i denna enorma tragedi så förväntade sig ingen att 

livet någonsin skulle återvända, inte till landet och inte till de som 

slaktats eller mördats. Jag tror att alla visste att den som hamnat i en 

grav, den är död. Jag tror att för många blev detta att bära sorgen 

genom livet, att bära detta trauma att det många gånger kunde 

kännas som en omöjlig börda. 

 

Journalisten som jag nämnde, Rune Jonasson, han återvände flera år 

senare till Rwanda och sökte upp Moses, pojken med ögonen utan 

hopp. Men han kunde inte göra någon intervju eller så, Moses var 

helt traumatiserad. 

 

Döden är hopplös, det gällde natten den 15 april 1912 när många 

människor förlorade livet i det kalla vattnet, det gällde på kajen när 

fartygen med de döda och med ögonvittnena ankom, det gällde för 

tjugo år sedan i Rwanda, det gäller för dig och mig när vi ställs inför 

vår egen eller andras död. Döden är utan hopp, utan något annat som 

sker så är döden oåterkallelig och slutet.  

 

Så var det även för Jesu vänner, för hans fiender och alla de som sett 

honom leva och som sett honom dö. Han var död, han var begravd.  

 



Jesu död, något annat 
Jesus dog precis som alla vi andra kommer att göra, precis som de 

som stilla somnar in för att i trygg förvissning möta sin frälsare och 

således gärna tar steget, och på samma sätt som de som dör av 

olyckor eller våld. Hans död var inget annat än en människas död, 

och ändå var det något annat. 

 

Jesu liv gick ut på att dö, han dog för våra synder skull, för allt det 

som skiljer oss ifrån Gud, för allt det som vi gör som hindrar Guds 

godhet, kärlek och ljus att råda i världen. Han dog vår död.  

 

Jesu uppståndelse, vårt hopp 
Genom sin död så öppnar han dörren till Fadern. Våra vägar är olika, 

våra sätt att närma oss Gud, eller försöka springa ifrån honom är 

olika, det finns många vägar till Jesus, men bara en väg till Fadern. 

Den är nu öppen genom Jesus.  

 Han tog våra synder på sig på korset, det som skiljer oss ifrån 

gemenskap med Gud, det som vi gör som hindrar Guds godhet och 

kärlek, det vi gör som hindrar världen och oss själva från att leva i en 

god värld, det som gör att våra liv är en vandring med döden, den 

oundvikliga som slut.  

 Allt det tog han på sig, han tog vår ondska, han tog vårt slut, vår 

död och ger oss möjlighet att ta emot hans liv och uppståndelse.   

 

Historiska belägg för uppståndelsen 
Många av er vet att jag gillar att studera historia, att jag gärna 

upprepar hur goda källor det finns till Jesus och hans liv, lite av det 

som rör det som skedde den där påsken finns samlat i predikan med 

titanic-tema från en annan påskdag som man kan ta där nere vid 

vaktmästaren.  

 Idag tänkte jag vi ska få några indicier som tyder på att även 

uppståndelsen har skett, en av dem som handlar om något som kallas 

”turinsvepningen” finns också att ta där nere vid vaktmästaren.  

 

Vad vi läst 
En tydlig förändring i de källor som inte finns samlade i Bibeln, som 

romerska och judiska historiker, icke-kristna skrivare med flera, är 

att de nu inte vet hur de ska skriva eller rapprotera. Det är som om 

något skett, de kristna säger att det är Jesus som uppstått, men att de 

som inte tror inte vet hur de ska förklara (innan Jesu död behandlas 

han mycket mer som vilken person som helst), det i sig är ett 

indicium: Man måste förklara något stort som hänt, men kan 

något så otroligt ha hänt, men om inte vad kan då förklara vad 

som skett? Hur ska jag berätta om det då?  

 Vi ser också i det vi läste från Apostlagärningarna: Petrus säger 

”Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om”. 

Tron på Jesu uppståndelse fanns med från början, så rapproteras 

också från utombibliska källor.  

 Graven var tom, det rapporterar både motståndaer och 

anhängare. 

 De kristnas förvandling, från att varit nästan utrotade (som vi 

såg och hörde i barnens stund), så är de nu frimodiga och öppna och 

väldigt måna om att alla ska höra, i hela romarriket och ännu längre 

bort. 

 Den kristna kyrkans ledning fanns i Jerusalem, allt som sades 

kunde kontrolleras av de som levde samtidigt, men som förhöll sig 

annorlunda till Jesus, även uppgifterna om hans uppståndelse. 

 Men så vill jag lyfta upp en sista sak, sista för denna predikan, 

men inte det sista indiciet som tyder på en uppståndelse:  

 

Den kan utvecklas och studeras vidare, men en kort inblick i hur 

man förhöll sig till vad som hände på påskdagens morgon:  

 

Man har funnit en sten i Israel som reglerar vad man får och inte får 

göra med de döda i gravarna. Man får till exempel inte bortföra dem 

eller dylikt.  

 Denna sten är från en kejsare som regerade något årtionde efter 

Jesu död och uppståndelse. Den är en nyordning. Den är placerad i 

landet där Jesu tomma grav var välkänd.  

 

Det finns gott om skäl att tro att påskropet är värt att upprepa, så det 

får vi göra nu för: ”Kristus är uppstånden” ”Ja han är sannerligen 

uppståden!” 

 

Amen   
 


