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Det hade varit en händelserik påskdag i Jerusalem.
Redan tidigt på morgonen hade några kvinnor gått ut
till den grav där Jesus var lagd. En grav som såg ut
som en grotta och som var täckt av en stor sten. Till
sin stora överraskning får de se att stenen var
bortvältrad. Graven var tom. Jesus var inte där. Maria
från Magdala sprang allt vad hon orkade till Petrus
och de andra lärjungarna och sa: ”De har flyttat bort
Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt
honom.”
När lärjungarna kom fram till graven kunde de bara
konstatera att graven var tom. Kvar fanns endast
linnebindlarna, fint ihoprullade på ett ställe.
Inte undra på att Maria var förtvivlad, hon hade fått se
hur Jesus avrättats på korset. Hon hade sett hur Jesu
döda kropp lagts i graven och nu var den borta. Inte
nog med att Jesus dödats på korset, nu kunde hon inte
finna honom i graven, hon ställde sig den berättigade
frågan: hade någon skändat graven och tagit bort Jesu
kropp?
Hon stod där vid den tomma graven och kunde inte
hålla tårarna borta.
Johannes berättar hur Jesus möter henne mitt i hennes
djupaste förtvivlan och uttalar hennes namn: Maria.
Plötsligt ser hon, det är ju Jesus.
Sen säger Jesus: Gå till mina bröder och säg dem att
jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och
er Gud.

Dessa ord innefattar vad det betyder att Jesus dött på
korset och att han uppstått från de döda. Nämligen att
vi har fått rätten att vara Guds barn. Jesus är vår
broder och vi får vara inneslutna i Jesu syskonskara,
som bröder och systrar i Herren.
Maria var den första som fick bevittna Jesu
uppståndelse. Sen kom det att vara oändligt många
som fick möta den uppståndne och levande Herren
Jesus.
Dagens evangelium berättar om hur Jesu rädda
lärjungar hade låst in sig i ett rum. Då kom Jesus
plötsligt och stod mitt ibland dem.
Det första Jesus säger är orden: Frid åt er alla.
När vi firar mässan brukar också prästen säga dessa
ord: Herrens frid vare med er. Ibland hälsar vi
varandra med denna hälsning Herrens frid.
Vår Herre Jesus har vunnit en frid åt oss människor
Jesus visar sina lärjungar var grunden för deras frid
fanns, när han visar dem sina händer och sin sida. De
kunde se sårmärkena efter hans korsfästelse.
När lärjungarna såg Herren Jesus Kristus så blev de
glada.
Johannes berättar att upprepar orden ”Frid åt er alla.”
Som kristna behöver vi få dessa ord inetsade inom oss.
Vi får äga Guds frid.
Denna glada hälsning återupprepar Paulus gång på
gång i sina brev: Nåd och frid från Gud, vår fader,
och herren Jesus Kristus. Tidigare brukade prästerna
ofta inleda sin predikan med denna apostoliska
hälsning.

Sen får lärjungarna ett uppdrag ”Som Fadern har sänt
mig sänder jag er.” Jesus sänder ut sina lärjungar med
Jesu budskap här i världen. Uppenbarligen uttalade
Jesus dessa ord flera gånger efter sin uppståndelse. De
olika evangelisterna återger denna befallning på olika
sätt.
Markus återger befallningen med orden: Gå ut
överallt i världen och förkunna evangeliet för hela
skapelsen. Mark 16:15
Också Lukas återger Jesu ord efter hans uppståndelse:
”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida
och uppstå från de döda på tredje dagen, och
syndernas förlåtelse genom omvändelse skall
förkunnas i hans namn för alla folk, med början i
Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall
sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna
här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från
höjden.” Luk 24:46ff
Orden hos Matteus som Jesu uttalade strax före hans
himmelsfärd, känner säkert många av er igen: ”Åt mig
har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför
ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med
er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18f
I alla evangelierna ges alltså uppdraget till lärjungarna
och Kristi kyrka att gå ut med evangeliet. Syftet är att
föra vidare Jesu verk här på jorden.
Profetians ord om Jesus var att han skulle förkunna
befrielse för de fångna.

Detta uttrycks i slutet av texten: Sedan andades han
på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter
någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni
binder någon i hans synder, så är han bunden.”
Dessa ord brukar kallas för himmelrikets nycklar.
Vid varje gudstjänst får vi ta emot förlåtelsens ord
som uttalas på Jesu egen befallning efter det att vi
bekänt vår synd och skuld.
Ibland har vi människor svårt att ta till oss förlåtelsen.
Då kan det vara skönt att få gå till bikt och få ta emot
dessa ord personligen till befrielse.
Att vara bunden i sina synder är en tung börda. Jesus
har kommit just för att befria de fångna.
Paulus skriver
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och
människor, människan Kristus Jesus, som gav sig
själv till lösen för alla 1 Tim 3:5f
I dag på annandag påsk får vi glädja oss över att Jesus
är uppstånden tillsammans med alla dem som fick
möta den uppståndne Jesus.
Vi får glädja oss över att vi får äga frid i hjärta och
sinne.
Vi får glädja oss över att alla våra synder har Jesus
burit i sin kropp upp på korsets trä och att vi får äga en
evig förlåtelse genom Jesus Kristus.
Vi får glädjas över att vi som bröder och systrar får
tillhöra Guds familj och att vår storebror Jesus har
vunnit segern över döden och förgängelsen och att vi
får äga ett evigt framtidshopp i Guds himmel.
JESUS ÄR UPPSTÅNDEN

