
Påskdagen 
Tema: Jesus uppstår ur graven 
Text: Markus 16:1-14 

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome 
väldoftande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt den första 
veckodagen[a] kom de till graven när solen gick upp. 3 De sade till varandra: "Vem ska 
rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" 
4 Men när de lyfte blicken, fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. 5 De 
gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och 
de blev förskräckta. 6 Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från 
Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här! Se, här är platsen där de lade 
honom. 7  Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han går före er till 
Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er." 
8 Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sade 
ingenting till någon, eftersom de var rädda.[b] 
Den Uppståndne visar sig 
9  När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria 
Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 10 Hon gick och berättade det för 
dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 11 Men när de fick höra att 
han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 
12 Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på 
landet. 13 De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 
14  Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för 
deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom 
uppstånden. 

...  

Kristus är uppstånden! 

1. Ingen har påverkat världshistorien så som Jesus har. Härskare har kommit och gått. 

Kungar har kommit och gått. Presidenter har kommit och gått. Men det är alla borta nu. 

Men ingen har gjort så stort bestående intryck som denna Jesus Kristus. Hela vår 

civilisation grundas på att Jesus har uppstått från det döda.  

Hela den tidiga kyrkan grundades på grund av detta! Paulus säger att om Jesus inte 

uppstått så är hela vår tro förgäves.   

 

2. Vad innebär det egentligen för oss att Kristus är uppstånden? Vad innebär det för dig? 

Vad innebär det för världen?  Är det att förstå på ett intellektuellt sätt? Att veta det 

påsken handlar om? Eller är det något mer? Något mer personligt? Något som vi kan 

uppleva? Jag menar att uttrycket "Kristus är uppstånden" betyder att Jesus har tagit sin 

boning inom oss. Detta resulterar i att man längtar efter honom och längtar efter hans 

ord. Man längtar till att vara i hans närvaro. Att låta honom förändra, förnya ens liv.  

I oss själva kan vi ej göra något alls.  Allt är Guds plan, vilja, utkorelse, förutbestämdhet. 

Han har gett oss tron. Han har sänt sin Ande så vi kan tro. Han gav oss nåden genom 
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tron. Inget vi gjorde eller sa bidrog till detta. Allt berodde på Guds plan och vilja. Vi är 

helt i hans händer. När man inser detta inser man hur god Gud är.  

3. Är det inte att hans kraft är verksam ännu idag, att han förändrar människors liv?  

George Muller 

- Född i tyskland 1805. Kristet hem.  

Levde ett liv i flärd och utsvävningar.  

Stal från sin far och vänner.  

Han hamnade till slut i fängelset, där han satt en månad och under den tiden började han 

fundera över sitt liv. Dock betalade Fadern hans skuld så han blev släppt. 

Muller fortsatta sitt liv i borta från Gud.  

Hans far hade en önskan att Muller skulle bli pastor. Så Muller började universitetet i 

Halle. Där mötte han en vän vid namn Beta. Beta var en djupt troende människa. Beta 

brukade ha bibelstudium hemma hos sig och han bjöd in Muller på ett. Där lästes 

Johannes 3:16 och Muller blev väldigt betagen av Guds kärlek. Han fick ett möte med 

Gud.  

Direkt fick han en ny syn på livet. Han hade bestämt sig för att tjäna Gud.  

Dock hade han svårt att betala för sina studier då hans far inte kunde hjälpa till längre.  

Då började han lära ut tyska till amerikanska studenter och tjänade bra på det så han 

kunde avsluta sina studier. Under universitets tiden fortsatte han studera bibeln och han 

började även predika.  

Efter avklarade studier flyttade han 1829 till London. Efter en tid där blev han sjuk och 

behövde flytta en tid. Han flyttade till Teignmouth. Där mötte han Henry Craik. Mr Craik 

blev god vän med Muller och han påverkade Muller på ett speciellt sätt. Craik tänkte mkt 

på det att sälja alla ens ägodelar och dela ut det till de fattiga och behövande. Muller blev 

väldigt intresserad av denna tanke. Att leva av tro och endast tro.  

 

Muller började som Pastor i en liten församling i Teignmouth. Han träffade Mary Groves. 

En kvinna som delade samma övertygelse. Efter 3 månader gifte de sig.  Marys bror hade 

precis sålt allt han ägde och gett sina pengar till de fattiga. Detta inspirerade Muller och 

Mary att ytterligare sälja allt.  

 

Efter 2 år flyttade de till Bristol då Henry Craik behövde hjälp. Där fanns många 

föräldralösa barn. I dåtidens England fick föräldralösa klara sig helt själva. 

Genom att tigga eller stjäla för att överleva. 

Det var här i Bristol som Muller verkligen kom in i sin kallelse. 

 

Muller började BE om att kunna öppna ett barnhem. Så blev det. Det första öppnade för 

30 st flickor. Många kristna kom och hjälpte till. Flera donerade pengar till arbetet. Dessa 

första två år var svåra och Muller bad aldrig människor om pengar, han bad bara till 

Gud. Ibland kunde det ej ha kommit någon mat och medan barnen satt vid borden kom 



maten i sista sekunden. Dock blev byggnaderna inte tillräckliga för de antal föräldralösa 

som kom.  

 

Allt detta utvecklades.  Varje barn fick utbildning, kristen undervisning, lära sig ett yrke.  

År 1849 blev första stora byggnaden klar, denna kunde husera 300st barn. Under de 

följande 21 åren byggdes fyra  fler byggnader. Där kunde 2000st barn bo.  Under en 

period av 17 år reste Muller hundratusentals mil och besökte 42 olika länder.  

 

7 miljoner kronor gav han bort under sin livstid.   

... 

Detta är verkligen en man som fick ett möte med Gud och det förändrade hela hans liv 

men även för flera hundratusentals människor.  

Det är detta jag menar är att Kristus är uppstånden. När Kristus får verka i våra liv. 

När vi får en upplevelse av Gud om man känner att man kan utföra allt.   


