
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST 
- i Gräfsnäs Sollebrunns  Equmeniagemenskap 

Tillsammans – fast på olika platser – firar vi Påskens gudstjänst, i våra hjärtan (Guds tempel!) 
Tänk idag, om din församling och dess medlemmar, som Paulus tänkte om församlingen i 
Korint:
    ”Mitt hjärta står öppet för er. Ni har det inte trångt hos mig, ... öppna era hjärtan, ni 
också.

– jag har redan sagt att ni finns i mitt hjärta för att dö och leva tillsammans med mig.” (2 
Kor 6:11/7:3)

Ett ensamt och dystert hjärta kan idag ta emot ljuset – precis som gravkammaren öppnades, i 
gryningen, och ljuset övervann mörkret som fanns där inne! Något nytt händer! Lika nytt för 
oss som för församlingen i Korint:
”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 
Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt 
mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han 
ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig 
budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom 
mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd 
var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli 
till ett med Guds rättfärdighet.” (2 Kor 5:17-21)

Påsk
HERRE, Du har uppenbarat dig mitt ibland oss.

Du har kommit tillbaka till oss – inte för att döma oss till den eviga döden,
men för att skänka oss ett nytt liv.

Lär oss, HERRE, att se något av detta Påskens ljus
i varje mörker vi ännu har att gå igenom! (Bo Setterlind)

Dagens evangelium:

MATT. 28: 1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala 

och den andra Maria för att se på graven. 2 Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens 

ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 3 

Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 4 Vakterna skakade av 

skräck för honom och blev liggande som döda. 5 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var 

inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6 Han är inte här, han har 

uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. 7 Skynda er sedan till hans lärjungar 

och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där 

skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” 8 De lämnade genast graven, och fyllda 

av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 9 Då kom Jesus 

emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. 

10Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till 

Galileen. Där skall de få se mig.”11 Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till 

staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa överlade 

med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: 13 

”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. 14 Om 

ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” 15 

Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte 

spridning bland judarna ända till denna dag. 16 De elva lärjungarna begav sig till 

Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom där föll 

de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18 Då gick Jesus fram till dem och talade 



till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla 

folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20 och lär 

dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Lev dig in i texten och reflektera över vad du hör, ser, möter… Är det något som berör dig 
alldeles särskilt mycket? Om du vill ha hjälp på din vandring genom texten så finns här några 
tankar:

Jämfört med långfredagen, då det var fullt med folk som skrek och hotade, de dömda som 
skrek av smärta, sörjande som grät, så är det nu tyst och tomt. Bara ljudet av steg från ett par 
kvinnor och fågelsång och några tigande(?) soldater. Plötsligt skakar marken. Stenen rullar 
bort. Ängeln vänder sig direkt till kvinnorna: - Var inte rädda! Det är Guds budskap. Vakterna 
hör inte, de är redan som döda av skräck. Men kvinnorna hör, fylls av bävan OCH glädje. Det 
är stort! Dessa som ingen brukar räkna med möts av Guds budbärare, så att hela jorden 
skakar, för att just de skall bli budbärare med samma budskap: ”Han är uppstånden!” De 
skyndar – rörelsen har redan startat – Han går före – lärjungarna skall få se…Och: Nu är det  
du och Jesus! Påskdagens rörelse, ljusvågorna, skakningarna genom historien berör dig… Hur 
vill du föra budskapet vidare? Missionsbefallningen fortsätter att utmana med bävan och 
glädje. Det finns ett liv, en frihet, en Gudsgemenskap som inte går att köpa för pengar. Men, 
om man skall försöka stoppa livets rörelse så får man ta till lögnen – och så får man betala; 
”Soldaterna tog pengarna och gjorde som de blivit tillsagda.” Det mönstret upprepar sig 
genom tiderna, det känns igen även i vår tid. Vem lyssnar du på? Kvinnorna, lärjungarna, 
evangeliets budbärare i vår tid – eller människor som styrs av rädsla och pengar… Hur tar sig 
dessa olika mönster uttryck i våra dagar?

Var inte rädd. Ängelns ord, som ett budskap från Gud, upprepas av Jesus när han möter 
kvinnorna. Det måste vara ett viktigt budskap! Glad Påsk!

Sånger och Psalmer Nr 521

Var glad för Kristus lever! Ny framtid vill han ge. Ur vetekornets 
offer skall växa livets skörd. Vi sörjer ej hans minne. Han är vår 
morgondag. Han är ej bland de döda. Han är vår framtids Gud.

Var glad för Kristus lever! Han öppnar livets port. Den tunga 
natten vändes i evighetens ljus. En enda har oss frälsat till ett 
gemensamt hopp. Ett dop oss visar vägen igenom död till liv.

Var glad för Kristus lever! Han hälsa åt oss vann. I hans 
försoning strömmar det nya livet fram. Vi tillber inga läror och 
ingen from idé.   Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud.

Var glad för Kristus lever! Kom låt oss gå med bud. I trångmål eller 
framgång, vi går i Jesu namn. Kom med och låt oss sjunga om hans 
uppståndelse. En enda lovsång ljuder nu och i evighet.

Vi ber med ord från S:t Davidsgården:

Herre – du är ljus – det finns inget mörker i dig. I ditt rike är det alltid ljus morgon, 
med nya möjligheter att finna vägar, att nå klarhet. Din nåd är ny varje morgon.
I dig finns en outsinlig källa av kärlek och barmhärtighet. Din kärleks ljus 
övervinner mörkret inom oss, det mörker som förlamar och tar all glädje och kraft 
ifrån oss.



Alla negativa krafter, all meningslöshet, själva döden – övervann du i din 
uppståndelse.
Din kärleks seger befriar också oss från mörkrets nedbrytande makt till ett liv i ljus 
och gemenskap.
Tack för att vi, vad som än sker, får leva i ett hopp, som inte låter oss komma på 
skam, hoppet om fulländningens dag, den slutliga segern.
Låt din uppståndelses nyskapande kraft bli en alltmer påtaglig verklighet i vår 
vardag.
Låt oss bli allt djupare förankrade i dig, så att det nya livets alla positiva 
möjligheter frigörs och befriar oss till glädje, frimodighet och lovsång.


