
Biblisk allmänbildning inför påskdagen 12 april, 2020
Årgång (Matteus serien) - Kristus är uppstånden Matt 28:1-20
Reflektioner inför kommande söndags evangelietext:

Matteusversionen av påskdagens text,  berättar  om kvinnor och en tidig
morgon. Kvinnorna får uppleva två oväntade möten.

Först möter de en ängel, som förkunnar kristendomens hörnsten: Jesus –
Guds son! - är uppstånden! Precis det, som Jesus tidigare hade sagt, till
sina lärjungar. 

Sedan får kvinnorna möta den uppståndne Jesus! Nej, det är inte de elva
kvarvarande manliga lärjungarna. Det är dessa kvinnor, som får det första
mötet. Det är  dessa kvinnor, som inleder det kommande missionsuppdra-
get. Uppdraget alla fått, som vill vara Jesu lärjungar: 
”Gå ut och gör alla folk till Jesu lärjungar!”

Jesus är uppstånden, och har lovat att återkomma. Förr – när jag var yngre
– bävade jag inför den tanken. Jag var helt enkelt rädd för honom och hans
återkomst. Motsägelsefullt och ologiskt tänkt! Jesu huvuduppgift var,  att
försona sådana som jag, med Gud. Det förstod inte jag. Inte förrän jag bör-
jat ta till mig, vad bibeln faktiskt berättar.

På det viset arbetar ondskan med våra sinnen. Använder vår okunskap, för
att bedra oss. Får oss att känna rädsla, inför vår räddares återkomst! En så-
dan känsla är helt ”galen”. Ondskans demon bedrar oss. Djävulens avsikt
är, att få med oss, på hans vandring. Dela hans skräck, inför evigheten. 

Ängeln sa till kvinnorna - och säger samma sak till mej och dej i dag: ”Var
inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6 Han är
inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg.

Detta sa ängeln till kvinnor som – liksom lärjungarna -  följt Jesus. Solda-
terna i den fruktade romerska vaktstyrkan, skakade däremot av skräck och
blev liggande som döda. Ockupationsmaktens soldater låg på marken. To-
talt oförmögna, att  med sitt våld, upprätthålla den romerska ockupationen.

Man kan på goda grunder anta att vaktstyrkans enskilda soldater hörde vad
ängeln sa. Att de insåg att orden inte gällde dem. Ord, som kom från denna



lysande gestalt. Gestalten, som skräckinjagande lätt, rullat undan stenen.

Av texten kan vi förstå, att vaktstyrkan ”kvicknade till”. Några tog sig till
översteprästerna och berättade vad som hänt. Tanken att gå till sitt befäl
låg  utanför  det  möjliga.  Erkänna att  den romerska  maktens  ockupation
upprätthölls av dödsförskrämda soldater. Som skrämts av att någon rullat
undan stenen, de var satta att bevaka. Bortsett från att de inte lytt order, så
fick givetvis inget befäl tillåta okontrollerad rädsla. Tillåta en rädsla, som
förintar soldaternas stridskapacitet, var en omöjlighet.

En annan tanke – som också låg utanför det möjliga – var att Jesus valde
kvinnor. Valde dessa kvinnor, att först gå iväg och förkunna budskapet om
mänsklighetens hopp. Det går inte att bestrida. Det var oansenliga kvinnor
som först skickades att framföra budskapet om en uppstånden Guds son!

Att det sedan blev män, som förde budskapet vidare, berodde på den rå-
dande tidsandan. Evangelisten Lukas beskriver detaljerat tidsandan så här:

Lukas 24:10 … Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det
för apostlarna. 11 De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem.
12 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.

I övermod hade Petrus avgett löften till Jesus. På skärtorsdagskvällen för-
nekade Petrus att han var Jesu lärjunge. Förnekade att han kände Jesus.
Något han ångrade och inte såg någon utväg från.  Han lyssnade. Petrus
slog inte dövörat till, som de övriga tio.

Paulus tillhörde de skriftlärde. Han hade med välbehag sett på, när man
stenade Stefanus. Anledning: Stefanus bekände en uppstånden Guds son. 

Aposteln Paulus kom till  besinning. Han insåg den oerhörda gåva, som
Guds son utverkat. Gåvan, som raderar mina och dina misstag inför evig-
heten. Gåvan, utverkad genom att Guds son offrar sitt liv. Som Jesus nu
bekräftat genom sin uppståndelse. 

En gåva som innebär att du och jag, med förväntan, kan se fram emot Jesu
återkomst. Så här lyder löftet och Guds avsikt med våra liv:



Ef 2:8 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds   gåva   är
det. 9 Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10 Vi
är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra   de goda gärningar
som Gud från början har bestämt oss till.

Här kommer nu påskdagens evangelium:
Matt 28:1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria
från Magdala och den andra Maria för att se på graven. 2 Då blev det ett
kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rul-
lade undan stenen och satte sig på den. 3 Hans utseende var som blixten
och hans kläder vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom
och blev liggande som döda. 5 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte
rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6 Han är inte
här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. 7 Skynda
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.” 8 De lämnade genast graven, och fyllda av bävan
och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 9 Då kom Je-
sus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och
hyllade honom. 10 Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg
åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

11 Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berät-
tade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa 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. 14 Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom
så att ni inte behöver oroa er.” 15 Soldaterna tog pengarna och gjorde
som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna
ända till denna dag.

16 De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade
befallt dem att gå. 17 När de fick se honom där föll de ner och hyllade ho-
nom, men några tvivlade. 18 Då gick Jesus fram till dem och talade till
dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den he-
liga Andens namn 20 och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och
jag är med er alla dagar till tidens slut.”


