
  

 

 

Lukas 24 
 

 

En stor del av evangeliernas innehåll fokuserar på Jesu död och uppståndelse 
Detsamma gäller apostlarnas förkunnelse 
 

Matteus 27:46 
– En outhärdlig erfarenhet (jfr Jesaja 53:5–6) 
– Den samlade skuldbördan av den här världens synd och djävulskap  
   drabbar Guds egen son på korset 
– Psalm 22 är en förbluffande träffsäker förutsägelse av Jesu lidande (jfr Psaltaren 22:1, 15–19) 
– Men Psaltaren 22 innehåller också ett helt annat budskap! (jfr v 24–25, 28) 

 

Kraften i det kristna livet är en uppståndelsekraft, och den visar sig ofta just i det svåra 
Livet och döden vandrar hand i hand 
Jfr Johannes 12:24–25 

 

Uppståndelsen kan beskrivas som själva nyckeln till den kristna tron 
Om uppståndelsen inte har ägt rum, förlorar hela det kristna budskapet sin mening  

Jfr 1 Korinthierbrevet 15:14 
Jfr Romarbrevet 10:9 

 

Varför är uppståndelsen så viktig? 
1) Jesu uppståndelse visar oss att döden är besegrad 

Jfr 1 Korinthierbrevet 15:54-57 
2) Jesu uppståndelse visar oss att Fadern tog emot hans offer 
3) Jesu uppståndelse visar oss att en ny tidsålder har brutit in i tillvaron 

 

1 Korinthierbrevet 15:1–8 
– Uppståndelsen finns förutsagd i de heliga Skrifterna 
– Uppståndelsen kunde bekräftas av ett stort antal vittnen 

 

Teorier som försöker misskreditera Nya testamentets vittnesbörd om uppståndelsen: 
– Lärjungarna hallucinerade!? 

o Men hallucinationer är ofta projiceringar av vad man innerst inne skulle önska sig 
– och lärjungarna hade ingen förväntan på att Jesus skulle uppstå 

o Jesus visade sig för många människor, vid flera tillfällen och under långa tidsperioder 
– så brukar inte hallucinationer fungera 

o Dessutom visade sig Jesus för flera av sina kritiker (Jakob och Palus)  
– och de hade ingen anledning i övrigt att tro på honom 

– Jesus dog inte på korset!? 
o Men Jesus förklarades död både av sina vänner och av sina fiender 
o Man är inte särskilt fräsch efter tortyr och 6 timmar på ett kors … 

– Kroppen blev stulen!? 
o Om lärjungarna gjorde det – hur kom de åt kroppen?  

Och vem är så dum att man går i döden för något som man vet är en lögn? 
o Om Jesu fiender gjorde det – varför visade de då inte upp kroppen? 

 
Uppståndelsen förvandlade den räddhågsna och tvivlande lärjungekretsen till frimodiga  



  

 

 

och världsomvandlande apostlar. 
 

Även du och jag kan få en erfarenhet av Guds uppståndelsekraft! 
Jfr Efesierbrevet 1:20 
Jfr Romarbrevet 8:11 

 

Gud har en förkärlek för att låta sin uppståndelsekraft bli synlig när det är som allra mörkast 
Det är det som gör att tron på Jesus är en tro för hela livet! 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Bibeln ger oss flera skäl till varför uppståndelsen är viktig.  

Är det något av dessa som talar särskilt starkt till dig? 
3) Många teorier har kastats fram för att bortförklara tron på uppståndelsen.  

Känner du till andra än dem som togs upp i undervisningen?  
Har du själv någon respons på dessa? Eller ska vi tänka lite tillsammans? 

 

1) Har du någon gång befunnit dig ”på botten” i ditt eget liv?  
Fick du möta Jesus där? Tror du att han hade kunnat möta dig där? 

2) Formulera en bön till Jesus där du talar om precis hur du då kände,  
och hur du skulle vilja möta honom nästa gång du hamnar i en liknande situation. 

3) Be denna bön! 

 

Läs hela 1 Korinthierbrevet 15.  
Vad kan vi lära oss av Paulus undervisning om uppståndelsens historicitet och betydelse?  
Vad kan vi lära oss om vår egen uppståndelse?  

 

Fallet Jesus av Lee Strobel (Libris 2002) 
Korsets väg och korsets kraft av Olof Edsinger (Libris 2011), s 95–118 
Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson (SESG-Media 1997) 
 

Kolla in valfritt antal undervisningspass om uppståndelsens trovärdighet från Credo House:  
http://vimeo.com/album/2946641 

Om du vill kan du även lyssna till Stefan Gustavssons undervisning i ämnet:  
http://www.credoakademin.nu/index.php/media/video/varfoer_tro_att_jesus_uppstod_ 
fran_de_doeda 

 

http://vimeo.com/album/2946641

