Jesu Kristi uppståndelse
Intro: Alla utom fyra av världens största religioner har sin grund i rent filosofiska satser/påstående. De övriga fyra
grundas på personligheter snarare än filosofiska system. Dessa personlighetsbaserade religioner är judendom, som
grundas på Abrahams utkorelse; Buddism, baserad på Buddha; Kristendom, baserad på Jesus Kristus från Nasaret;
Islam baserad på Mohammeds liv. Abraham, judendomens fader, dog omkring 1900 f.Kr. och det finns inga
redogörelser för någon uppståndelse när det gäller honom. De tidigaste berättelserna om Buddhas död hittar man i
Mahaparinibbana Sutta. När det gäller hans död står det att när Buddha dog, “…var det med den fullständiga
döden i vilken inga kvarlevor återstår…” Siddharta Buddha dog i 480 f.Kr. Mohammed dog 8 juni 632 e.Kr. vid 61 års
ålder i Medina, där hans grav årligen besöks av tusentals fromma muslimer.
I. Hörnstenen till Kristendomen är Jesu Uppståndelse
a. I Korintierbrevet. 15:1-4 Det allra viktigaste i den Kristna tron är: Jesus dog för våra synder; Han blev
begravd; Jesus uppstod på den tredje dagen
b.
I Korintierbrevet. 15:12-19 Paulus fortsätter att förklara hur många andra saker inom den kristna
läran som skulle vara värdelösa och falska om Jesus inte hade uppstått:
i. (v.14) Kristen förkunnelse är meningslös/tom
ii. (v.15) Apostlarna och de tidiga kristna är lögnare
iii. (v.17) Kristna är fortfarande kvar i sina synder. Det finns inter någon syndernas förlåtelse
iv. (v.18) De som redan avlidit i tron på Kristus är för evigt förlorade
v. (v.19) Om hoppet som kristna har bara gäller det här livet och inte det kommande livet är de mest
ömkansvärda av alla människor på jorden.
II. Den största händelsen eller den största lögnen
a.
Jesus förutsäger hans egen korsfästelse och uppståndelse. Jesus förutsäger sin egen
uppståndelse och baserar sanningen is sin undervisning på den Matteusev. 12:38-41 ( 16:21, 17:9, 17:2223, 20:18-19, 26:32, 27:63; Mk 8:319:1, 9:10, 9:31, 10:32-34, 14:28, 14:58; Joh. 12:34, Joh. 14-16)
b.
Jesus baserar sanningen i sin undervisning och sin identitet på Uppståndelsen
c.
Lärjungar påstår samma sak – Apostlagärn. 2:23-32
d.
Andra Ögonvittnen till uppståndelsen påstår samma sak - I Korintierbrevet 15:4-9
i. (v.5) Han visade sig för Kefas Petrus) och de övriga apostlarna.
ii. (v.6) Han visade sig för mer än fem hundra på en och samma gång! Trots att den här referensen är kort
är den oerhört värdefull. Det står inte att Jesus talade men tanken är att dessa bröder både såg Honom
och hörde Honom tala Det var en minnesvärd händelse som man bara behövde nämna för att man åter
skulle komma ihåg den. Paulus skrev också detta omkring 55 eller 56 e. Kr, bara 22-23 år efter
uppståndelsen. Paulus nämner att de flesta av ögonvittnena fortfarande lever “Om du inte tror mig så
gå och fråga dem själv vad de såg och hörde!!”
iii. (v.7) Han visade sig för Jakob, Hans skeptiska halv bror.
iv. (Apg. 9:1-9) I Korintierbrevet 15:8 Allra sista gången Jesus visade sig var för Paulus.

III.

a.

b.

Jesus död och begravning – Matteusev. 27:45-66
(v.50-56) Dödsögonblicket, Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Förhänget i templet
brast i två delar/Jerusalem drabbades av en jordbävning/Gravar öppnades och många döda och heliga
människor uppväcktes, lämnade sina gravar och gick runt i staden! Officeren som bevakade Kristi kors
utropade “ Den mannen måste ha varit Guds son”
(v.57-66) Begravningen: Josef från Arimataia bad att få Jesu kropp. Han förberedde Jesus för
begravningen och begravde Honom sedan i sin egen grav, som han låtit hugga ut åt sig i en klippa och
stängde för ingången med en stor sten. Där fanns ingen annan ingång. Maria Magdalena och den andra
Maria var närvarande vid begravningen. Översteprästerna och fariséerna hade helt klart för sig att
Jesus sagt att Han skulle uppstå från de döda på tredje dagen efter sin död. De var så bekymrade över
detta Jesu påstående att de övertalade den romerske guvernören Pilatus att sända iväg en romersk
vakt att bevaka graven och dessutom placera ett officiellt romerskt sigill över ingången till kryptan.

IV.

a.
b.
c.
d.
e.

Fakta om uppståndelsen Matteusev. 28:1-20
(v.1) Första veckodagen besökte de två Maria graven.
(v.2-6) Stor jordbävning, an angel rullar bort stenen vid grav öppningen. Vaktarna skakade av
skräck och svimmade av. Marias befallde att gå och berätta om uppståndelsen för apostlarna och att
Jesus skall träffa dem i Galileen.
(v.5-10) Jesus visar sig för den två Maria – stark poäng för att bekräfta sanningen, eftersom
kvinnor inte tilläts vid den tiden att vara vittnen i en rättegång (och var demon besatt!).
(v11-15)Vaktstyrkans rapport om Jesu uppståndelse till översteprästerna, vilka mutar dem.
Vaktarna sprider ryktet om att Jesu lärjungar kom om natten och rövade bort Jesus medan vaktarna
sov.
(v.16-20) Jesus visar sig för de 11 apostlarna

V. Olika möjligheter för den tomma graven
a.
Romarna & Judarna: Påstår samma sak, att Jesu lärjungar stal kroppen.
b.
Jesu lärjungar: påstår att Jesus uppstod från de döda.
c.
Vem ljög?

(Utantill verser I Kor. 15:3-6)

