Påskdagen
Predikan i Visseltofta kyrka, 1 jan 08
”Kristus är uppstånden”
Matt 28:1-20
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria
från Magdala och den andra Maria för att se på graven. 2Då blev
det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen
och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 3Hans
utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 4Vakterna
skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. 5Men
ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker
efter Jesus, som blev korsfäst. 6Han är inte här, han har uppstått,
så som han sade. Kom och se var han låg. 7Skynda er sedan till
hans lärjungar och säg till dem: 'Han har uppstått från de döda,
och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.' Nu
har jag sagt er detta." 8De lämnade genast graven, och fyllda av
bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.
9Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep
om hans fötter och hyllade honom. 10Men Jesus sade till dem: "Var
inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där
skall de få se mig."
11Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden
och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12Dessa
överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor
summa pengar och sade till dem: 13"Säg att hans lärjungar kom
under natten och rövade bort honom medan ni sov. 14Om
ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte
behöver oroa er." 15Soldaterna tog pengarna och gjorde som de
hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna
ända till denna dag. 16De elva lärjungarna begav sig till Galileen,
till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17När de fick se
honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18Då
gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all
makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut."
Jag har här ett omålat påskägg. Ett sådant här ägg innehåller ju normalt
en liten fågelunge om det blir befruktat. Visst är det ett mirakel hur en
liten fågelunge kan växa och utvecklas innanför detta hårda äggskal. Efter
ett tag så kläcks ägget och en livs levande fågelunge kliver ur. Ändå kan

man ju inte se något liv utanpå ägget. Det hårda äggskalet är ju helt dött
och det går inte att gissa sig till att det skulle vara något liv innanför. När
ägget kläcks och fågelungen bryter sig ur så är det som en uppståndelse.
Det som sker där inne i ägget är ett mirakel som vi kanske inte förstår,
knappt ens om man är biolog till yrket. Vi kan inte förklara det, ändå tror
vi det. Det finns kanske vissa saker som det inte är meningen att man ska
förstå – bara tro.
Det gäller Jesus uppståndelse i ännu högre grad. Det som skedde tidigt i
gryningen den första påskdagen, så tidigt att det ännu inte hade hunnit bli
ljust. Men ljus skulle det bli, före gryningen. Ljuset skulle komma från
graven, som vi normalt ju inte förknippar med ljus. Ändå skulle det där
uppstå ett ljus så starkt att det ännu inte har slocknat, ljuset har istället
spridit sig till alla delar av vår värld.
Det som skedde var en totalt oväntat händelse, betydligt mer oväntat än
att en fågelunge hackar sig ur ett livlöst ägg. Efter Jesu död så hade
lärjungarna gömt sig i ett rum i Jerusalem. De var rädda och chockade.
De vågade inte gå ut av rädsla för att även de skulle bli gripna och
dödade. Så tänk tanken att det inte hade hänt något den där
påskdagsmorgonen. Tänk tanken att Jesus aldrig hade uppstått. Vad hade
hänt då? Ja, så småningom hade väl lärjungarna vågat sig ut, de kunde ju
inte stänga in sig hur länge som helst. Men sen hade de förmodligen tagit
sig tillbaka till Galiléen i norra Israel där de kom ifrån och börjat fiska
igen. Vad annat hade funnits att göra?
Någon kyrka och kristendom hade aldrig uppstått och någon Jesus hade
vi aldrig hört talas om. Kanske en riktigt dammig forskare skulle hitta
honom i något romerskt arkiv som namnet på en judisk revoltör som blev
korsfäst under Pontius Pilatus, en i raden. Men även en sådan notis hade
ju bara tagits emot som en axelryckning.
Men nu var det ju inte det som hände, en kort tid efteråt så går
lärjungarna ut, fulla av frimodighet och berättar om Jesus uppståndelse
med en sådan övertygelse att den spirande Jesusrörelsen ökade med
tusentals personer bara de första dagarna. Jesus är idag en av de mest
kända namnen. När man ska utse de historiska gestalterna som betytt
mest för världshistorien så brukar Jesus alltid inta en tio i topp placering.
Och Pilatus känner vi bara till som den som dömde Jesus..
Allt detta hade varit väldigt svårt att förklara om det inte verkligen
hände något den första påskdagsmorgonen.
Det finns en ödets ironi kring flera av detaljerna kring Jesu
uppståndelse. Till exempel så var de enda som verkligen kom ihåg att
Jesus hade sagt att han skulle uppstå, det var hans fiender: Kajafas och
översteprästerna. Därför förseglade de graven och placerade en
vaktstyrka utanför. Inte för att de verkligen trodde att Jesus skulle
uppstå, men för att lärjungarna inte skulle få för sig att stjäla kroppen och
sen påstå detta. Men hade de vetat i vilket skick som lärjungarna befann
sig i så hade de nog insett det onödiga i den detaljen.
Så blev det alltså soldaterna, vaktstyrkan som fick bevittna själva
uppståndelsen. Hur mycket de nu hann uppfatta. Plötsligt så skakade bara
marken under dem och en väldig ängel med ett utseende som blixten kom

ner och rullade undan stenen. Vakterna skakade av skräck och blev
liggande som döda. När kvinnorna kom några minuter senare så var
graven tom. Men ängeln var kvar och berättade vad som hade hänt:
”Varför söker ni de levande bland de döda?”
Här och nu startar kyrkan. Kvinnorna var de första som förkunnade
evangeliet om Jesu uppståndelse. Det glada budskapet har förvaltats av
kyrkan sedan dess. Överlämnats från generation till generation. Spridits
från stad till stad, ändå till oss som sitter här 2000 år senare och
hundratals mil därifrån. Även vi får ta del av det goda budskapet att
döden är besegrad. Kristus är uppstånden

