
Biblisk allmänbildning inför söndag 4 april, 2021 Årgång Markus se-

rien PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden 

Vem vill framstå som obildad? Inte många - är det sannolika svaret. 

Men, ett område är eftersatt hos väldigt många av oss: Att vara bibliskt 

allmänbildad. Detta trots att vår datumangivelse, våra högtider och vår 

västerländska lagstiftning bygger på nya testamentes centralgestalt, Je-

sus. Kommande söndag – där påskdagens budskap: Jesus, Guds en-

födde son, är uppstånden från de döda - är grunden för kristendomen. 

Bibeln döljer inget. ALLT står och faller med Jesu uppståndelse! 

1 Kor 15:17-20 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro menings-

lös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i 

tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, 

då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus 

uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.  

En reflektion inför påskdagen: Vem är den förste verklige feministen? 

Svaret får bli: Jesus. Han gav kvinnor uppdraget att först av alla för-

kunna kristendomens hörnsten: Att Jesus är uppstånden från de döda! 

Det skedde i ett totalt mansdominerat samhälle. Vi män trodde givetvis 

inte på dem. I dag tar vi glatt del av bibliska högtiders ledigheter, men, 

tror vi på kvinnornas budskap? Följande läser vi i påskdagens text: 

… När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig 

först för Maria från Magdala 

… Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de 

var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de 

andra, men inte heller de blev trodda. 

... Sedan visade han (Jesus) sig också för de elva medan de låg till 

bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte 

hade trott på dem som sett honom uppstånden. 

Min ambition är att veckovis visa vad Jesu försoning innebär och visa 

vägen till den försoning Jesus genomfört. Vägen till Guds son. Han som 

är grunden för alla lediga dagar vi njuter av i påskveckan! Det enkla 

faktumet: Jesus ger oss sin evighet när vi öppet tillstår att vi är kristna! 



Du och jag är kristna, när vi känns vid – litar på - att Jesus försonat de 

misstag vi gjort. Hans löfte är både konsekvent och kristallklart: 

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom 

skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar 

mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i him-

len. 

Dags för påskdagens och kristendomens centrala budskap: 

Mark 16:1-14 Kvinnorna vid graven 

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs 

mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Ti-

digt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. 

Och de sade till varandra: »Vem skall rulla undan stenen från graven 

åt oss?« Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket 

stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där 

till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: »Var inte 

förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. 

Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. 

Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er 

till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’« Då läm-

nade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de 

sade ingenting till någon, för de var rädda. 

Den uppståndne visar sig 

[När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig 

först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demo-

ner. Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans 

med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde 

och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han 

sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. 

Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de 

blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till 

bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte 

hade trott på dem som sett honom uppstånden. 


