Jesu uppståndelse
Och berättelsen om den hoprullade huvudduken

”När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria,
Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och
smörja honom. Tidigt 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 lämnade de graven och
sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade
ingenting till någon, för de var rädda.

När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade
han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade
drivit ut sju demoner. 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. Han
sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna
evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall
räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken
skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut
demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med
sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt
gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem
friska.” När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen
till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut
och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade
ordet genom de tecken som åtföljde det.

”Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man
vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom
utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er,
som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och
plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud
löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå,
eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla
honom i sitt grepp. (Apg 2:22-24).

”Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu
var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och
fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang
genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus
och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De
har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de
har lagt honom.” Petrus och den andre lärjungen
begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men
den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom
först fram till graven.

Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men
gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick
in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken
som hade täckt huvudet, men den låg inte
tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett
ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in,
han som hade kommit först till graven. Och han såg
och trodde”. (Joh 20:1-8).

”…liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte
tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för
sig”.

Jesus uppstod från döden för han var inte klar med sin
uppgift. Han hade mer att göra. ”Se, jag gör allting nytt”.
Det nya hade kommit in i världen tack vare Jesu
uppståndelse. Men det slutade inte med det. Jesus
upphörde inte med sitt verk efter att han uppstått från
döden. Han fortsatte. Han fortsätter än idag och han
kommer att fortsätta varje dag tills det uppdrag han fått
från Fadern är fullbordat. Dagen då Jesus kommer tillbaka.
”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen” (1 Thess
4:16).
"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget,
mitt emot Jerusalem, österut" (Sak 14:4)

Jesus Kristus är uppstånden!

