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Påskdagen – Predikan av Jenny Arnerlöf - 2021 

 

Cirka tre hundra år före Kristus sade antikens största matematiker 

Arkimedes: ”Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden.” Kvinnorna på 

väg till Kristi graven kände troligen inte till Arkimedes hävstångsprincip, 

men enligt deras samtal på vägen så saknade de en hävstång som skulle 

kunna rulla bort stenen framför klippgraven.  

 

Min fundering idag på den ”tredje dagen” är om Gud inspirerats av den 

fysikaliska princip som Arkimedes upptäckte? Och då menar jag inte för att 

rulla bort stenen som stängde ingången till graven. Den var lätt att flytta på 

utifrån en ängels styrka. Min fråga gäller hur någon kan rubba jorden och 

ge den en ny axel.  

 

Jorden har en tänkt axel mellan Nordpolen och Sydpolen, runt vilken den 

roterar. Och det är jordaxelns lutning mot sin bana runt solen som ger oss 

olika årstider här uppe i Norden.  

 

Idag vill jag använda dessa fysiska begrepp som en festlig bild för att hjälpa 

oss att förstå vad som hände på den första kristna påskdagen. Gud använde 

Kristi kors som sin hävstång, och himmelen som sin fixpunkt, för att rubba 

jorden och ge den en ny axel runt vilken den roterar: kärlek istället för 

våldsam makt.  

 

Visst är det en festlig och underbar tanke! Vi som kan se tillbaka på två 

tusen år av olika tolkningar av uppståndelsen kan behöva ett kreativt sätt 

att tänka om vad som egentligen hände då. Påskglädjen och påskskratten 

saknas ofta idag. Det är som om vi inte förstått undret. 
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De första vittnen förstod inte riktigt undret heller. Kvinnorna som 

upptäckte att graven var tom, fick inga lyckorus. Det ropade inte ”Hurra, 

Jesus lever!”. De var omskakade. De förstod inte vad som hänt.  

 

Markusevangeliet ger oss inte heller något lyckligt slut. I de äldsta 

handskrifterna slutar berättelsen om påskens händelser med vers 8 – alltså 

med att kvinnorna sprang i ren skräck från gravplatsen och teg om deras 

möte med den unga mannen eller ängeln utanför graven. Berättelsens sista 

ord är att ”de var rädda”. 

 

De första kristna tyckte att denna cliffhangeravslutning behövde redigeras. 

Verserna som nu kommer efter vers 8, finns i ett av de allra äldsta tilläggen. 

Forskare har olika teorier om dessa tillägg till slutet av Markusevangeliet, 

men numera är de flesta överens om att Markus ville avsluta sitt 

evangelium som han gjorde i vers 8. Uppståndelsen väckte bävan. 

Uppståndelsens innebörd var svår att förstå. Då, liksom nu, var det inte 

vanligt för döda människor att uppstå. 

 

I vår tid som är så formad av optimism och okomplicerade lyckliga slut, kan 

Markusevangeliets avslutning utgöra en berättigad kritik av vår syn på 

livet. För mig är avslutningen av Markusevangeliet en signal om att 

berättelsen om Jesus börjar i mötet med uppståndelsen. Slutorden ”de var 

rädda” tvingar oss att göra en egen tolkning av uppståndelsen och av vår 

egen situation. Här idag i S:t Peters kyrka (eller var du nu befinner dig) 

handlar det om vårt eget möte med den Uppståndne.  
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Den unge mannen som satt till höger om graven var klädd i en ”lång vit 

dräkt”. Förmodligen är det en ängel, men det finns också en intressant 

symbolik i ängelns klädsel. Ni kanske minns från Getsemane kvällens 

bibelläsningar att en ”ung man sprang naken” från platsen där Jesus greps 

och alla övergav honom. Mannens nakenhet kan ses som en symbol för 

lärjungarnas skam i att de övergav Jesus.  Vid den tomma graven möter vi 

en ung man som är klädd i en vit dräkt; alltså klädd i martyrernas klädsel. 

Enligt Uppenbarelsebokens vittnesbörd är alla klädda så som övervann sin 

rädsla för döden och därmed tagit till sig Jesus ord om att ”rädda sitt liv 

genom att förlora det”.  

 

Den unge mannens första ord till kvinnorna löd: ”Var inte förskräckta!” 

Dessa ord överträffar änglarnas sedvanliga hälsning: ”Var inte rädda”.  

Visst är det intressant att i Bibeln är de första orden som frambär goda 

nyheter, ofta någon form av ”var inte rädd”.  

 

Vad är det då i goda nyheter som skrämmer oss? Kanske är det just 

upplevelsen att drastiska förändring för med sig en förlust av kontroll över 

läget. Livet blir plötsligt osäkert! 

 

Just nu pågår över hela världen en kollektiv förlust av kontroll över läget. 

Ett år in i pandemin brottas många med ångest och oro, vilket lämnar oss 

nedtyngda och trötta. Vi vet väldigt, väldigt lite om hur världen kommer att 

se ut när pandemin har lagt sig.  

 

Det enda vi vet säkert, och som är det viktigaste att veta: I allt som händer 

går Jesus före oss, och han säger till oss: ”Var inte rädda”. Var inte rädda för 
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döden som har besegrats på Kristi kors. Och var inte rädda för att leva i tro 

på uppståndelse och nytt liv.  

 

I uppståndelsens bländande ljus kan vi besegra rädslor och springa mot en 

okänd framtid. Och vi går vidare med blandade känslor, därför att Jesus har 

sagt att han skall möta oss i framtiden. Och inte bara det. Den uppstånden 

Kristus ger oss kraften att älska och tjäna hela vägen ditt. Hans namn till 

ära.  

 

När vi använder vår makt att älska till Jesus ära, skyddar vi de svaga och 

sårbara. När vi investerar i andras väl så vittnar våra livom Guds kärlek för 

hela världen, hela mänskligheten.  

 

På uppståndelsedagens morgon fick kvinnorna och senare de tolv 

bekräftelsen att Jesus kärleksmakt är den starkare kraften i tillvaron. Guds 

utgivande kärlek i Kristus är en hävstång som är större och starkare än 

någonting denna värld någonsin har erfarit. Guds utgivande kärlek finns för 

oss här idag, och ju mer vi ger och engagerar oss för andras väl desto större 

vår upplevelsen av den oändliga kärleken blir.  

 

Låt oss summera och återvända till Arkimedes princip. På ett paradoxalt 

och ganska klurigt sätt visar avslutningen av Markusevangeliet att hur 

hopplöst det än ser ut, behöver inte rädslan och ångesten få sista ordet. Inte 

ens om det bokstavligen är de sista orden skrivna i detta evangelium.  

 

Det var inte lätt för kvinnorna vid graven att orientera om sina tankar och 

sina liv efter den nya axeln som uppståndelsen gett jorden. Men 

uppenbarligen gjorde de det. När Jesus dog hade han drygt hundra följare. 



 5

Idag finns det 2,3 miljarder kristna i världen. Var tredje människa på jorden 

är kristen. Arkimedes hade nog imponerades av den matematiska 

utveckling ☺ 

 

Påskens glada budskap är att hela tillvaron har fått en ny axel att snurra 

runt: kärlek och inte våld, hat och död. Där vi allra minst förväntar oss det 

är Gud närvarande och verksam. Därför kan du vända dig till honom med 

bön om nytt liv i alla lägen, och du kan vara viss om att han hör din bön och 

möter dig med sin kärlek. Kristus är uppstånden! Tillvarons sista ordet är 

inte rädsla utan liv, ”liv i överflöd”. Amen. 

 


