
Påsken, påskdagen handlar om ljus, om vinst, om seger över döden, att i slutändan 

blir allt bra. Påskdagen exploderar i glädje.  

Men denna glädje blir ju så markant och tydlig för mörkret, frågorna och ovissheten 

innan var så djup.  

Om lärjungarna, de människor som följde Jesus från början skulle göra en livskurva 

så skulle den kanske se ut lite såhär.  

Föds, vid 13 års ålder anses vuxen (bra), fiskar, jobbar på (mittemellan), träffar 

Jesus, (wow!). Spännande liv med honom. Gör bort sig några gånger (mindre bra) 

Jesus börjar prata om att dö, allt närmar sig och det börjar gå neråt neråt neråt. Till 

slut dör han och blir korsfäst. Mörker och åter mörker. Frågor, ovisshet. Hopplöshet.  

Och sedan plötsligt. Glädje, ofattbar glädje.  

Där i glappet, i stunden när de inte visste, vilka frågor kan de ha haft? 

 

Var detta allt? 

Vad var meningen med hela grejen? Vi gav tre år, för detta?!  

Vad ska vi göra nu?  

Varför måste han dö? Han är ju Gud, han sa det själv, vi såg ju undren han gjorde, 

men så är det såhär nu?! 

Kanske att våra frågor i den tid vi lever i nu, tangerar de som lärjungarna mest troligt 

hade.  

Vad är det som händer? Vad kommer hända mig? Oss? Vad kommer hända vårt 

samhälle, vår värld? 

Vad ska vi göra? Finns Gud ens? Varför ser det ut såhär då? 

Vad är meningen med allt? Livet?  

Tillbaka till lärjungarna och deras frågor,  

varför måste Jesus dö… 

jag tror att både du och jag kan konstatera och skriva under på att vi lever i en trasig 

och konstig värld. Vi kan se denna trasighet i det som pågår nu, vi kan se det i 

miljöförstörelse Vi ser krig, svält och människor på flykt. Vi ser runtomkring oss 

många brustna relationer, vi ser mobbing och utfrysning på skolor och arbetsplatser, 

vi ser barn och vuxna som mår dåligt. Vi ser sjukdom och död. Och kanske att vi 

undrar vart är denna värld på väg? Varför ser det ut som det gör? Vi kan se denna 



trasighet i våra egna liv, det jag vill göra det gör jag inte och det jag inte vill göra det 

gör jag, som Paulus skriver i ett av sina brev i NT. Vi kommer till korta, vi skriker på 

varandra, vi är själviska, vi blir aldrig mätta. Vi bunkrar och roffar åt oss. Vi längtar 

efter än det ena än det andra.  

På så många olika sätt kan vi försöka laga denna brustenhet, kanske genom att 

kompensera med att försöka göra bättre nästa gång, genom att nå framgång i våra 

jobb, genom att träna eller köpa sig lycka. Genom att försöka investera i framtiden, 

pengar i fonder och aktier. Vi kan söka i olika sorters religioner för att laga hålet, 

sprickan. Andra fyller sprickan med olika njutningar, sex, droger, shopping. Vad som 

helst för att gapet i oss inte ska kännas för stort. Men allt detta är bara 

återvändsgränder i slutändan. Det blir extra tydligt nu. Vi står alla lika nakna inför det 

som händer, rik som fattig, kunglighet som vanlig medborgare.  

Och vi kan se att fler och fler vänder sig till Gud, ibland annat kolumner i aftonbladet, 

av mer än en skribent som inte själva skulle definiera sig som troende. Gud hjälp oss, 

Gud var är du?  

Från början skapade Gud världen med en god plan. En perfekt design. Där tanken 

var att vi alla skulle leva i hela relationer, med honom och varandra. En värld där det 

inte fanns någon miljöförstörelse eller krig. Vi var tänkta att leva i harmoni med Gud 

och med skapelsen.  

Men något har gjort att vi har gått från denna goda planen till den trasig värld som vi 

lever i, idag. Och vi kristna kallar det synd. Synd är allt som vi gör som vänder oss 

ifrån Gud. Det är när jag väljer att gå min egen väg, när jag väljer att sätta mig själv 

framför andra, när jag strävar och bara vill ha mer och mer. Och vi människor får ta 

konsekvenserna av våra egna val.  

Och samtidigt är Gud där, väntandes på att vi ska komma tillbaka till honom, komma 

hem till den relation vi är skapade för att ha.  

Men längtan efter mer, efter det hela finns där. Efter sökandet av mening, svaren på 

frågan varför.  

 

 



Bertrand Russel en brittisk filosof och ateist säger ”Frågan om meningen med livet är 

meningslös om du inte utgår från att det finns en Gud” 

För att livet ska kunna ha mening och vi ska kunna se en röd tråd genom allt behöver 

vi tro att någon också ville detta, någon utifrån. Någon som ser hela bilden. Säger 

ateisten, annars är det meningslöst att ens fundera på det. 

Redan när synden gjorde sin entré in i vår värld, när förfallet började, så hade Gud 

en plan på hur relationen skulle göras hel. Det var som att han visste att vi människor 

klarar inte av att fixa den själva. När tiden var inne sände han sin son Jesus Kristus, 

han som var Gud själv och utan fel. Han kom till vår brustna värld, blev en av oss. 

Han kom med något nytt, ett nytt rike och en ny verklighet. Inte med våld och makt 

som lärjungarna hade hoppats på, utan ett annat rike, som började på insidan. Mitt i 

det brustna började något nytt bryta fram, något som växer och spirar på insidan. 

Jesus kom med glädje till de fattiga, han botade sjuka och befriade människor. Han 

sa att det ni har väntat på, nu är det här.  

Eftersom att Jesus var alltigenom god och utan synd kunde han låta sig spikas upp 

på korset. Han, Gud själv, ger sitt liv för att laga det som är trasigt. Han tar på sig all 

synd, alla våra tillkortakommanden, all vår själviskhet och alla våra sjukdomar, all 

brustenhet. Där, vid denna peak i historien, förändras allt. ALLT. På tredje dagen 

uppstår Jesus igen och vinner över döden. 

Varför? För att vi skulle få frid med Gud. För att den gnagande frågan i dig och mig 

om meningen med allt skulle hitta sin rätta plats och svaret som består. För att du är 

älskad. Sedd.  

För han som ville ditt liv också vill gå med dig. Hjälpa dig och bära dig. Han vill rädda 

dig så du kan vara nära honom.  

Frid är ett gammalt indoeuropeiskt ord PRI, som betyder skydda och älska, eller 

skydd respektive kärlek.  

Frid med Gud är att leva under hans beskydd. I hans kärlek.  

Genom bibeln och historien kan vi se hur människor som varit inför situationer som 

mänskligt sett omöjliga ut och som bara kunde få en utgång. Slagna och i förlust. 

Men där vi också kan se att de trots allt, trots alla yttre omständigheter ändå valde att 

lita på Gud, att tro på honom, även när de kanske borde gett upp enligt andra, så höll 



de fast.  

Tror vi att de alltid var starka och peppiga, nej, tror jag att de ibland tvivlade och 

undrade hur det skulle gå, absolut. Men de stannade kvar.  

Precis som lärjungarna, de var samlade, de hade frågor, men de stannade kvar, vart 

annars skulle de gå?  

Så kom vändningen, allt ändrades, kvinnorna springer till dem och säger, graven är 

tom, GRAVEN ÄR TOM!  

Vad ska de tro, det kan inte vara möjligt. Men det är sant och så får de träffa honom 

själva. Det som verkade vara meningslöst och omöjligt hade nu fått mening och 

hopp! 

Vi kommer alla möta sorg och nederlag, förluster, vi kommer att ha frågor och tårar.  

Det gäller hela mänskligheten.  

Men Guds tanke och önskan är att hans folk, de som tror på honom inte ska behöva 

sörja på samma sätt som andra.  

Du som tror eller vill tro kan få sätta din förtröstan på Gud. Att han är god, att han är 

med dig, att han håller dig.  

Fruktan och rädsla kan ha oss i sitt grepp men Gud håller ett ännu hårdare grepp om 

dig.  

Se, jag har skrivit dig på mina händer. Jes 49:16 

Ordet skrivit kan betyda, ristat (som på lertavla), inskuret.  

Han håller dig och mig så hårt, så mycket hårdare än rädslan kan hålla dig så du är 

inristad på hans händer.  

Det vi kan och får göra är att  

 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. 1 Petr 5:7 

Så mitt i oron och osäkerheten får du och jag, komma till Gud. Ge det till honom, lita 

på honom, hålla fast och hålla ut så kommer det till slut att vända och du kommer att 

gå starkare ur det än du kom in i det.  

Vi säger ibland vill du vara fin får du lida pin.  

Bakom skönhet ligger det smärta, så också med livet, den skönhet och trygghet som 

någon med erfarenhet har, har aldrig kommit utan smärta.  

Precis som för lärjungarna och de mörka dagarna innan de visste hur allt skulle gå, 



den smärta och hopplöshet de måste känt, så blev kontrasten sedan så mycket 

större.  

Det är inget vi önskar varandra men det är så livet är.  

Gud kan dig mening, Gud kan ge det du upplever som meningslöst och tomt, 

mening. Det enda du behöver göra är att tro på honom, ta emot hans kärlek och 

öppna dina händer, ge det du har till honom. Så vill han ge dig FRID.  

För påskdagen kommer, det finns något efter detta.  

 

 


