
Inställd – ? 

 

Det var lika bra att gå upp. Natten var ändå förstörd.  

Fast det varit sabbat hade hon omsorgsfylld samlad ihop allt hon skulle behöva.  

Lika bra att gå ditt nu fast det ännu var mörkt. Hon tog omvägen förbi huset där Johannes 

bodde.  

Det krävdes en hel del bankande innan Johannes öppnade.  

”Maria – vad gör du här så tidigt?”  

”Är på väg till graven – men stenen, du vet. Jag tänkte om du och Petrus kunde följa med – 

rulla bort stenen.”  

”Hm – nej. Ja – du vet, Petrus – ”   

”Hur mår han – Petrus?”  

”Inte bra. Han bara dra sig undan. Säger inget, äter inget, låser in sig på sitt rum - kan inte 

förlåta sig – du vet. Jag vågar inte lämna honom ensam.” 

”Ja, verkligen synd om honom.” 

”Men du Maria, soldaterna – de hjälper dig nog med stenen. Tror du inte? 

”ja – kanske”  

Så gick hon.   

”Du store tid – stenen är borta!”  

Skräckslagen sprang hon tillbaka till Johannes hus. 
 

Så blev det ingen begravningsberedelse av Jesu kropp. Den blev inställd! 

Och Maria fick sin sorg förbytt i glädjesprång.  

Hon – Maria från Magdala, hon som varit en trasig kvinna – blev den första som den 

uppståndne, levande Herren Jesus visade sig för. Han liksom torkade hennes tårar. Joh 20:11ff  
 

Skrattande och jublande och dansande sprang hon därifrån.  

Och som hon sjöng!: Du förvandlade min dödsklagan i dans, Du tog av mig sorgens dräkt och 

klädde mig i glädje… Psalm 30:12 
 

Begravningen – inställd 

Sorgen – inställd 

Dödens makt – inställd 

Mörkrets makters jubel över Jesu död – inställd  
 

Mycket blev inställd den där påskdagen.  

Den mörka korsvägen förvandlades till en ljusets väg, den mörka, långa fredagen blev en 

”Good Friday”.  

Sorgen blev till PÅSKGLÄDJE! 

Uppståndelsen – inte inställd! 

Glädjen – inte inställd! 

Guds räddningsplan – inte inställd! 



Guds nåd – inte inställd! 

Tron – inte inställd! 

Hoppet – inte inställd! 

Kärleken – inte inställd! 

Sången – inte inställd! 

Livets mening – inte inställd! 

Bönen, samtalet med Gud Fadern – inte inställd! 

Gemenskapen – inte inställd! (bara omställd!) 

Guds sökande efter människan – inte inställd! 

Tacksamheten – inte inställd! 
 

Våren – inte inställd! 

Fågelkvittret – inte inställd! 

Tiden efter Corona – inte inställd!   
 

Himlen – inte inställd!   (Fyll på listan – du också) 

Så låt oss stämma in och sjunga:  

   1 Jesus har uppstått, Halleluja.  

      Jubla och sjung: Han lever idag. 

      Frälsaren lever, Halleluja!  

      Ära åt Gud som livet oss gav. 

      Därför vi sjunger om glädjen vi har 

      I Jesus Kristus som lämnat sin grav. 

      Döden förlorat, Halleluja,  

      Herren har segrat, Halleluja!   
  

    
 

GLAD PÅSK!  -  Klaus 


