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JESUS HAR SEGRAT ÖVER DÖDEN 

Döden får aldrig sista ordet  när vi håller oss till Jesus. Ty vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas 
uppståndelse och ett evigt liv. 

 När Jesus besegrar Döden, dödar han inte döden. Han avsätter honom. Om Döden hade blivit 
dödad, hade vi ju allesammans fått leva kvar här på jorden för alltid. Och det hade kanske inte varit det 
allra bästa. Nej. Jesus gjorde något mycket bättre. Han lät Döden bli kvar. Vi kommer alla att få möta 
Döden. 

 Vi får inte möta döden som Härskaren. Vi bugar oss inte för Hans Majestät Döden. Vi får möta 
döden som GUDS tjänare, som får uppdraget att föra oss närmare Livet. 

 Det berättas från tiden efter första världskriget att man kunde se ryska furstar sitta på gatorna i 
Paris och försörja sig som skoputsare. Furstarna hade förlorat sina gods och alla sina pengar och var 
alldeles utblottade. Nu såg man hur fursten, som förvandlats till allas tjänare, putsa andras skor. . 

 När döden blev avsatt fick han skaffa sig ett hedervärt yrke. Han försökte överallt. Den enda plats 
som var ledig var en tjänst som rockvaktmästare. En sådan får för en kort tid ta hand om våra ytterplagg, 
våra ulstrar och pälsar. Han ger dig ett kvitto på dina kläder. När festen är över ger du honom kvittot och 
han ger då tillbaka dina kläder. 

 När vi dör får Döden för en kort tid ta hand om våra kroppar. Har du lämnat ditt liv till Jesus 
behöver du inte vara rädd för att dö. När vi dör får rockvaktmästare Döden för en kort tid ta hand om våra 
ytterplagg, våra kroppar. När festen här på jorden är över kommer Jesus och ger alla dessa kvitton på våra 
kroppar han fått till Döden. Döden måste då ge din kropp till Jesus. 

 Har du lämnat ditt liv till Jesus, behöver du inte vara rädd för att dö. Dem som han har fått ta hand 
om HÄR, vill han ta hand om i HÄRLIGHETEN. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller 
furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något 
annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Romarbrevet 8:38-39, 
Folkbibeln) 

 

EN NY KROPP, INGEN VÅLNAD 

 Det är stor skillnad på det liv Jesus levde före Golgata och det liv han lever efter uppståndelsen. 
Efter uppståndelsen har han en ny kropp. Det är den kropp han nu har på Faderns högra sida. Det är den 
kropp vi kommer att få se då Jesus kommer tillbaka. 

 Medan de ännu talade, stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!" De 
blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: " Varför blir ni 
skrämda, varför fylls ni av tvivel? (Lukas 24:36-38) 
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 När Jesus plötsligt visar sig blir de rädda, säger Lukas. De blir förskräckta. De tror att det var en 
ande de såg. En gammal vålnad! Vi får inte blanda samman vår gemenskap med Jesus och kontakten med 
andar. Bibeln förbjuder oss att försöka oss på seanser, ta kontakt med den andliga världen genom medier. 
Bibeln säger absolut stopp. Det finns en ande som vi ska hålla oss till, det är den Helige Ande. 

 Jesus frågar dem då de blir rädda: Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?  Känn på mig 
och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. (Lukas 24:39) 

 Det är inte bara Jesus som efter sin uppståndelse har en kropp. Vår andliga framtid i himlen är en 
framtid med kroppar. Vi kommer att ha riktiga kroppar som Jesus, riktiga kroppar som man kan ta på, 
riktiga kroppar, fria från de begränsningar som vi nu har, men ändå riktiga kroppar. När Gud frälser dig är 
han intresserad av hela dig. Inte bara din själ och din ande utan också hela din kropp. Vi tror på kroppens 
uppståndelse. Kristendomen har hög tankar om kroppen. Den är den mest materialistiska religionen av 
alla. Kroppen är ett tempel för den helige Ande (se 1 Korintierbrevet 6:19). 

 

ETT NYTT HOPP 

 Petrus slår an det temat i ett brev som han en gång skrev till oss: 

 Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. 
I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp  
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda (1 Petrus brev 1:3) 

 Lägg märke till detta: Han fick ett levande hopp. Motsatsen är döende hopp. 

 Vi har många förhoppningar. Vi ska hoppas det bästa. Allt ordnar sig. Allt blir nog bättre om vi gör 
det eller det. Om vi byter partners, byter regering, byter bostad, byter plats, får andra medarbetare. Våra 
mänskliga förhoppningar grusas ofta. Det har med åren blivit många grusgångar av det. Det är döende 
hopp. 

 Men vi har fått ett levande hopp. Hur? Jo, genom det som Gud gjort för oss genom Jesus. Gud sände 
Jesus till oss. Jesus dog för oss på ett kors, han uppstod. Vi har fått ett levande hopp därför att vi tror att 
det i Palestina fanns en grav för 2.000 år sedan som blev tom. Man la dit en kropp. Man smorde den. Man 
lindade den. Man gjorde allt vad man borde göra för en död kropp. Men graven blev tom. Jesus uppstod. 
Han gick rakt igenom stenen hård. Han visade sig i full vitalitet och kraft. Graven blev tom därför att Jesus 
uppstod. Döden förlorade sin makt. O härliga lott att leva där döden sin överman fått (Svensk Psalm 
198.2)  

 

MED GUDS SLUTLIGA TRIUMF FÖR ÖGONEN 

 En av de stora skillnaderna mellan kristendom och denna världens religioner och ideologier rör 
visionen för framtiden. En del ger aldrig något hopp. De låter oss sjunka ned i en existentiell förtvivlan. En 
del ser utvecklingen som en cirkel och inte som en linje. Historien är som ett ändlöst snurrande runt i 
reinkarnationens hjul. Marxisterna fortsätter att utlova Utopia här på jorden, men den visionen har 
förlorat sin trovärdighet. Sekulariserade humanister drömmer om att ta kontroll över deras egen 
utveckling, men om man tänker på de genetiska manipulationsförsöken, så förvandlas denna dröm till en 
mardröm. 

 Kristna å andra sidan är trygga inför framtiden och vårt kristna hopp (som är en fast förankring) 
är både individuell och kosmisk. 
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MED ETT FRAMTIDSHOPP FÖR OSS SJÄLVA 

 Framtidshoppet är individuellt. Kopplar man bort Jesus så blir hos de flesta på jorden kvar en 
fruktan för den personliga döden. Allt det vi gör och allt det som driver oss är en kamp mot förintelsen och 
mot döden. Jesus räddar sina lärjungar från denna skräck för döden. Vi får veta att vi inte bara kan 
överleva döden utan också bli uppväckta från den. Vi kommer att få nya kroppar som är lika hans 
uppståndelsekropp. 

 Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik hans kropp i härlighet. (Fil 3:21) 

 

MED ETT FRAMTIDSHOPP FÖR VÄRLDEN 

 Vi tror att Jesus skall komma tillbaka i stor härlighet för att föra historien mot sin fullbordan i 
evigheten. Han kommer inte bara att uppväcka de döda. Han vill också återföda jorden. 

 Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall 
också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar (Matteus 19:28) 

 Då skall han göra allting nytt. 

Se, jag gör allting nytt. (Upp 21:5) Skapelsen skall befrias och ett nytt universum komma. 

 Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när 
de för härligas (Romarbrevet 8:21) 

 Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor (1 Petrus brev 3:13) 

 Destinationen för kosmos är inte en andlig himmel utan ett nyskapat universum. 

 Jesu uppståndelse var början till Guds nya skapelse. Det är inte nog att tro att Jesu personlighet 
fortsätter att leva. Vi behöver veta att hans kropp blev uppväckt. Jesu uppståndelse försäkrar oss om att vi 
kan få förlåtelsen för det vi gjort i våra gårdagar. Jesu uppståndelse hjälper oss att leva nu i Guds kraft. 
Jesu uppståndelse hjälper oss att med förtröstan se framåt. Vi har fått ett levande hopp. 

 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. 
 I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp 

genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. 
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