
 
Predikan av Carl Lagerqvist, Påskdagen 2022 
 
Texten: Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade 
gjort i ordning. 2De fann att stenen var bortrullad från graven, 3och när de gick in kunde de 
inte finna herren Jesu kropp. 4De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i 
skinande kläder framför dem. 5Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, 
men männen sade till dem: »Varför söker ni den levande här bland de döda? 6Han är inte 
här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: 7att 
Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på 
tredje dagen.« 8Då kom de ihåg hans ord, 9och när de hade återvänt från graven berättade de 
alltsammans för de elva och alla de andra. 10Det var Maria från Magdala och Johanna och 
Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. 
11De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. 12Men 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. Så lyder det heliga evangeliet! Lovad vare du Kristus! 
 
Vem är du som omsluter våra oroliga hjärtan och kan lätta tyngden i vårt bröst, som lugnar 
mag-oron och hjälper oss tillbaka när ångesten ristat hål i vår själ? Vem ger en ny gryning, 
vem sätter en gräns för våldet? Är det du, Gud?  
 
Så inleds boken ‘’När larmet tystnar hörs tonen’’ som är skriven av Sofia Camnerin och så 
inleder jag påskdagens predikan. 
 
Det är med ett tungt sinne jag tittar ut över vår värld, vårt land och ser orättvisor, krig, 
förtryck, lidande och upplopp: 
 
Nu senast för bara några dagar sedan när en högerextrem man skulle bränna koranen mitt på 
ett torg i en svensk förort. 
 
‘’Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’’.    
 
När bomberna faller i Ukraina.  
 
‘’Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’’.   
 
När civila hamnar i krigets skottglugg.  
 
‘’Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’’.   
 
När bilderna från staden Butja fastnar på vår näthinna av kroppar som ligger döda, lämnade 
och skändade av krigets grymheter. 
 
‘’Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’’.   



 
För det är också med oroliga hjärtan och tunga sinnen som kvinnorna i det rosaskimrande 
gryningsljuset går till graven. I mötet med den tomma graven blir de ännu räddare. Vad 
väntar man sig att finna vid graven? Vad de väntade sig är det ingen tvekan om. Den döde 
Jesus. Ingenting annat. Det fanns bara ett problem, men det visade sig vara löst på något 
underligt sätt, när de skymtade klippgraven där framme på vägen. 

Stenen var bortrullad och graven var tom. 

De måste ha trott att gravplundrare hade varit framme, trots vakterna som Pilatus hade satt ut. 
Då står plötsligt män framför dem i skinande kläder. De undrar varför de söker den levande 
bland de döda? Han hade ju själv sagt att han skulle uppstå, och då, först då, kom de ihåg just 
det. När de sedan kommer till Jesu apostlar med budet att Jesus har uppstått, möttes de av 
djupaste skepsis. Vi märker att evangelisten är helt ärlig; Jesu vänner trodde först inte att han 
hade uppstått. 

Och om vi ska vara ärliga; vi hade knappast trott på det heller. Ändå är det lite märkligt att de 
inte trodde. Inte nog med att han, Jesus tydligt och klart hade lovat dem att han skulle uppstå, 
och lika tydligt hade berättat om att han skulle lida och dö.... 

Men också detta att lärjungarna och folkhopen hade sett så många otroliga under hända under 
åren med Jesus. Han hade botat otaliga obotligt sjuka och handikappade människor, han hade 
stillat stormar, gått på vatten och bespisat många tusen människor med fem kornbröd och två 
fiskar. Och han hade uppväckt minst tre döda, unga människor; Jairus tolvåriga dotter, änkans 
son i Nain och hans vän Lasarus, som dessutom hade legat 4 dagar i graven när det hände. 

Det är märkligt att de inte kunde tro att Jesus själv kunde uppstå från de döda. 

Att du och jag, som inte var med, och som lever år 2022, kan ha våra tvivel om uppståndelse 
från de döda, är ju ganska lätt att förstå, men att de som själva var med, ögonvittnena, inte 
kunde tro, är minst sagt underligt, eller? 

Det kanske inte finns någon annan förklaring än att de fortfarande var så chockade efter allt 
som hade hänt, att de blev helt blockerade. Deras tro sveptes bort i floden av allt hat och 
illvilja som mötte Jesus under hans sista dagar på jorden. Hur kunde en sådan underbar och 
kärleksfull man bli behandlad så här; hur kunde man döma en man som gjort så mycket gott 
till döden? Jesus öppnade inte sin mun. Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och 
liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. 

De var skrämda in i märgen av människors ondska och grymhet. Om Jesus blivit besegrad av 
ondskans svarta hantlangare, vad väntade nu kvinnorna som stod vid den tomma graven? Vad 
väntade nu lärjungarna? Undergången? 

De lever i chockfasen- och när deras nattsvarta besvikelse plötsligt utmanas av en tom grav, 
änglar vi graven och kvinnor som påstår att Jesus är uppstånden, då är det kanske lättare att 
inse att de hade svårt att tro på att Jesus hade uppstått från de döda. Och en annan sak som vi 



också tydligt förstår är att den tidens människor inte alls var mera godtrogna eller vidskepliga 
än vi, så att de utan vidare trodde på vilka mirakler som helst. 

De visste lika väl som vi att döda faktiskt inte uppstår, trots att de alltså faktiskt hade sett det 
hända några gånger. Men då var Jesus där. Nu var han borta och undrens tid förbi. Trodde de. 

Undran och förundran blandade sig. Kan detta verkligen vara sant? Vår tid ställer samma 
fråga. Är kristen tro saga eller sanning? 

Har Jesus uppstått eller inte? Och har han uppstått så som evangelisterna berättar eller inte? 
Det vill säga att Jesus döda kropp fick liv igen och han lämnade graven någon gång under 
påsknatten. Somliga-även kristna- påstår att det inte spelar någon roll om Jesus uppstod på 
riktigt eller om det bara var apostlarna som upplevde att han hade uppstått. Men, vi ser ju 
tydligt att de inte alls upplevde att han hade uppstått, inte förrän han själv livs levande stod 
framför dem i alla fall. Och inte ens då trodde alla. Till och med när han lämnade jorden på 
Kristi Himmelsfärds dag, står det att många tvivlade. 

Det är inte jublande tro vi möter i påskdagens evangelium. Och kanske är det meningen, 
Guds mening, att låta oss ta in detta i vår egen takt. Jesus krävde aldrig tro för att någon 
skulle få vara tillsammans med honom. Han sa bara; Följ mig. Kom med och se själv. Och 
evangelierna finns just för att vi också ska kunna vara med, följa Jesus, se vad som händer, 
och själva bilda oss en uppfattning; kan jag tro detta? 

Eller kanske snarare; vill jag tro detta? För det handlar till slut inte bara om jag lyckas tro på 
det omöjliga, på under och mirakler, utan om jag vill det. Om jag vill öppna mitt hjärta och 
mig själv för detta som ängeln Gabriel sade till Maria, när han talade om att hon skulle få en 
son utan hjälp av en man; För Gud är ingenting omöjligt. 

En annan sak, och viktigare att fundera på framöver, under tiden efter påsk, är; vad betyder 
Jesus uppståndelse för mig och för oss. Förändrar detta något i våra liv? 

Jenny ställde frågan i sin långfredagspredikan; Har korset som en symbol tappat sin kraft? 

Här i St Peters kyrka ser vi korset under alla årets söndagar i olika skiftningar. Den lidande 
Kristus och den uppståndne. Stenen är bortrövad och graven är tom! 

Korset är ett ödmjukhetens och räddningens tecken idag men var på Jesu tid en förnedrande 
symbol och ett dödsredskap. Vad betyder Kristi kors för dig, i ljuset av Jesu uppståndelse? 

Jag tror att vi behöver påskens berättelse mer än någonsin just i år, men inte bara det, vi 
behöver dess verklighet. Tänk att Gud själv den evige, alltings ursprung så helt identifierar 
sig med mänsklighetens svaghet, med vår bräcklighet, med synden. Detta högmod att ibland 
klara sig själv. Men Gud bryr sig! Jesus led, han dog på ett kors, han återuppstod och han 
lever igen. I det finns det verkliga vittnesbördet om att livet segrar. Vår svaghet, vår utsatthet 
får en välsignad förvandling som blir en gåva till oss. Den som inte visste av synd, honom har 
Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så skriver 



aposteln Paulus i andra korintierbrevets femte kapitel. Vem du än är, hur du än har det, vad 
du än ska möta och vad vi än ska möta som hel mänsklighet så är Gud där. Korset är rest i 
mänsklighetens tidslinje. Det finns ett före och ett efter, någonting är totalt annorlunda med 
Guds totala identifikation med oss i vår utsatthet. Därför kan vi i all vår nöd, i vårt svårmod 
låta trons porlande, varma få fylla våra sinnen. Jesus lever idag för att du ska få liv.  
 
Påskdagen kan ses som den andra halvan av påskens gångjärn som världshistorien hängde på 
och vände på. Döden är inte slutet, och att ondskan och döden inte kan besegra livet. Om 
Jesus nu har uppstått, då visar Gud att det som hände på korset, hans lidande och död, är en 
seger över synd och all ondska, och att det finns förlåtelse och nytt liv för alla, för dig och för 
mig. 
 
Kristus är uppstånden! Ja han är sannerligen uppstånden! 

 

 

 

 
 


