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Årgång (Lukas serien) 

PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden 

”Kom ihåg vad han sade till er”   

Kommer vi ihåg vad Jesus sagt till oss? De flesta av oss har kvar vissa 

fragment. Andra kan stora stycken, MEN, kommer vi ihåg rätt? Är det 

som vi kommer ihåg exakt det som faktiskt står i vår bibel? 

Det här är viktigt! Kan vi bibelns löften, det Jesus och apostlarna 

verkligen sade och lovade? 

Vi skall vara på det klara med att vi påverkas hela tiden. Av vad den 

kändisen sagt, vad Expressen eller Aftonbladet skrivit och så vidare. 

I dag – den 9/4 2022 – när jag skriver dessa rader åkte jag hem från 

Vara med närtrafik. Chauffören var av klar utländsk härkomst talade 

hjälplig svenska. Jag frågade honom vilket land han kom från. Sve-

rige, svarade han. Givetvis var det en lögn, så jag frågade om han var 

muslim eller kristen. Jag vill inte prata om det, svarade han. 

Ok, jag har uppenbarligen öppnat samtalet på fel sätt, så jag fortsatte: 

Jag är kristen och därför har jag ett hopp om ett bättre liv, en bättre 

framtid. Jesus har gett mig löftet att i evigheten få leva tillsammans 

med honom. 

Nej, han var ”färdig” med alla religioner, jag fick ingen ingång, pres-

sade inte på, genom att byta samtalsämne.  

Att man är ”färdig” med alla religioner, är det även typiskt för en ”in-

född” svensk? 

Svaret blir: Förmodligen! Vi lever i ett sekulariserat land. Få männi-

skor känner till att i påskdagens evangelietext har vi kristendomens 

absoluta centrum:  

Att Jesus bevisat sig vara Guds son genom att uppstå från de döda! 

Döden –alltså djävulen - kunde inte behålla Guds son i sitt grepp! 

”Alla…” har förmodligen hört bibelstället Joh 3:16, ”… så älskade 

Gud världen all …” 

Ett fåtal känner till de båda löftena i de följande verserna:  



Joh 3: 17-18 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma värl-

den utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på 

honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom 

han inte har trott på Guds ende sons namn. 

De flesta vuxna har insett att evigheten är ett ständigt pågående nu. Vi 

kan inte förflytta oss bakåt i tiden. Framtiden har vi ingen aning om. 

Du och jag är medvetna om att evigheten – framtiden - är oändlig. 

Denna oändlighet har Jesus givit oss. Han tvättade bort våra misstag 

med sitt eget blod. Det enda vi behöver göra, är att av hjärtat säga: 

”Jesus, jag är beroende av din försoningsgärning, jag vill vara din 

lärjunge.” 

Därmed är det dags för påskdagens budskap: En uppstånden Guds 

son, vars huvuduppgift var att öppna evighetens port för dej och mej: 

Luk 24:1-12 Men 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 

skinande 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. Kom 

ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Männi-

skosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfäs-

tas 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 andra. 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. 


