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Predikan Påskdagen, Västerortskyrkan 17 april 2022 

Predikant: MarieAnne Ekedahl 

Text: Luk 24:1-12 

Tema: Påskdagen som vändpunkt 

 

Idag är påskdagen och förhoppningsvis har vi något kvar av Stilla veckans uppbromsning med 

stillhet, reflektion, begrundan över våra liv och Guds handlingar med oss. 

Vi har firat skärtorsdagskväll här i Västerortskyrkan med bluesmässa och påmint oss om 

svek, övergivenhet, de mörka sidorna i våra liv. Men också om Jesus som tog sig igenom den 

kvällen och natten och gjorde det för oss. 

Likaså har vi följt långfredagens drama med lidande och död på korset. Både skärtorsdag och 

långfredag sätter ljus på våra mörka sidor, på brustenhet och på lidandet i att vara människa.  

Vi firar påsk som ett spår i vår tillvaro, parallellt finns spår i världen med ohyggligt lidande 

där krig drar fram. Vi ropar: Herre, förbarma dig över oss, och över vår värld. Det ropet 

klingar också på påskdagen och blandar sig med glada rop om att Jesus lever!! 

Både skärtorsdag och långfredag är ”lätta” i den meningen att själva livet, det som pågår 

illustrerar bibelns budskap, eller tvärtom att bibelns budskap illustrerar själva livet. Vi vet hur 

lidandet känns, vi har de här erfarenheterna som människor. Evangeliet är SÅ NÄRA oss på 

de här punkterna. 

När vi kommer till påskdagen blir det svårare. Påskdagen fokuserar undret, att Jesus har 

väckts upp från de döda och att han lever. Det är något radikalt nytt, som går utöver 

”vanligt” liv. Här blir det faktiskt också svårare för predikanter att predika. Hur ska vi tala om 

det som inte går att tala om: kärnan i mystiken, det som är svårt att sätta ord på, det som är 

större än orden.  

Vi har symboler att ta till, som rymmer många dimensioner. Vi har tillgång till musiken och 

konsten som uttryck för det ordlösa. Exempelvis de tre tavlorna av Göran Zetterberg som 

hänger på Västerortskyrkans västra vägg. De visar på långfredag och korset, på påskdag med 

den tomma graven och annandag påsk då Jesus möter Emmausvandrarna. Tavlorna finns här 

som en hjälp för oss kyrkobesökare. 
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Stilla veckans olika dagar hör ihop. Tillsammans bildar de en helhet.  Tillsammans gör de oss 

hela som människor!! Förlåter, helar och läker. Det går inte att stanna i långfredagen och 

inte heller går det att hoppa över skärtorsdag & långfredag och direkt gå till att Jesus är 

uppstånden. Inget kan hoppas över!! 

Påskdagen kommer som vändpunkt. Vändpunkt används ibland för stöttande insatser till 

människor i svåra situationer. Jag tänker på Vändpunkten Ersta som ger stöd till anhöriga 

som lever med någon som har beroende.  

Påskdagen handlar om stöd till att bygga upp livet på nytt. Påskdagen är Guds stöd till oss att 

leva här och nu. 

Påskdagsmorgon…några stilla timmar. Ett stycke tid, med innehåll. I en pärm från förr (1987) 

hittade jag några rader jag skrivit ner. Pappret har gulnat men för mig är orden fortfarande 

giltiga och kilar sig in i ett stycke verklighet denna påskdag. 

 

Påskdagsmorgon 

Timmar av förundran 

Glädje, nyväckt hopp. 

Av barn som ropar och hojtar 

Glada uppsluppna hurrarop 

Uppsträckta händer mot himlen 

Beredda att ta emot livet ur Guds hand  

(M Ekedahl, 19 april 1987) 

 

Påskdagen kommer med något nytt och annorlunda. 

Kvinnorna som går till graven tidigt om morgonen gör det som traditionen/kulturen 

påbjuder: att smörja en död kropp. De kan sin tradition, de vet vad som förväntas av dem 

och de faller in i traditionens fåror. De gör traditionen! 

Men se, där möter de traditionens gränser. Vid graven är det inte som de förväntat sig. De 

har nått en gräns och har ingen kunskap på andra sidan gränsen som hjälper dem med hur 
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de skall göra. Stenen är bortrullad och de hittar inte Jesu kropp. Deras tankestrukturer håller 

inte, är inte tillräckliga. De får problem med sina hjärnor och de beteendemönster de fått 

inlärda genom kultur och tradition. ”De visste inte vad de skulle tro”, säger texten.  

Deras minnen är precis som utraderade. Allt står stilla…..de är mitt inne i en VÄNDPUNKT, 

med radikalt nyskapande.  

Två män står där, två män som det lyser om. De finns för att ge stöd och hjälp till kvinnorna. 

Stödet får kvinnorna genom att männen påminner om vad Jesus sagt när de var i Galileen, då 

han talade om att han skulle korsfästas men uppstå på den tredje dagen. Bra hjälp och stöd 

och deras minne började fungera igen. 

Nu gällde det att få de andra att tro, närmaste skaran kring Jesus som inte var på plats. 

Några kvinnor berättar för apostlarna, men apostlarna ”tyckte att det bara var prat och 

trodde inte på dem”. Det är intressant med uttrycket ”att det bara var prat”. Det brukar vi 

använda när det saknas innehåll eller grund för det som sägs. Bara yta, djup saknas.  

Apostlarna hade problem med sina hjärnor. Det var mycket problem med hjärnorna den 

första påskdagen! Precis som att hjärnorna hakat sig fast vid långfredag och död, hjärnorna 

hade ännu inget ”rum”, struktur för påskdagens uppståndelse. Nya tankestrukturer behövde 

skapas och det krävdes tid att få till den förändringen. 

Det rådde handlingsförlamning hos flera den första påskdagen. Fastkörning i 

tankestrukturer, problem att ta in information, svårigheter att verkligen ta reda på hur det 

förhöll sig, exempelvis genom att ställa relevanta frågor till de kvinnor som hade 

förstahandsinformation. Det var en djup och sugande lervälling som det trampades runt i på 

första påskdagen. 

Men dagens predikotext berättar om ett undantag: den snabbe och nyfikne Petrus. Han visar 

en sida där han handlar, vill se med egna ögon hur det förhöll sig med graven. Petrus 

springer till graven. Han fick belöning för sin undersökning, och blev full av undran över det 

som hade hänt.  

Petrus drabbade av något som vi idag kanske kan benämna förundranseffekt. Det handlar 

om känslor, som kommer fram, bryter igenom.  I en bok med titeln Förundranseffekten, har 

författarna Katrin Sandberg och Sara Hammarkrantz lyft fram  forskarna Keltner och Haidt  
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som 2003 kom  fram till att förundran  dels är, 1. Känslan av storhet i form av oändlighet och 

oöverskådlighet och dels är, 2. Den mentala process som uppstår i oss när vi behöver 

förändra vår tidigare förståelse av oss själva eller världen utifrån den nya information som 

föreligger.  

De menar att det är två saker som är centrala för upplevelsen av förundran: 

1. Upplevelsen av storhet. Att vara helt överväldigad, det går knappast går att ta in allt.  

Det innebär en upplevelse av något som är större än oss själva. Vi känner oss mindre, men 

ändå som en del av något större. Det är en paradox att smaka på, ta in och börja leva med. 

2. Behovet av förståelse av det som hänt och ”Hur ska jag kunna tänka om detta?” 

Det är här som det är riktigt svårt, riktigt svårt att placera det som händer. Hjärnan hittar 

inga tidigare matchningar. Allt kan stå helt stilla, går inte att tänka och inte heller att göra 

något. När det är så här svårt, det är då ny kunskap laddas in i hjärnan och perspektiv på livet 

breddas.  

Forskningsfältet kring förundranseffekter har breddats och 2018 lades till några ytterligare 

parametrar till de två ursprungliga, (jag tar här med två av dem): 

1. Förändrad tidsuppfattning 

Förundran får människor att uppleva att tiden går långsammarare ”Det känns som att jag har 

fått mer tid”. 

2.Fysiska sensationer 

Upplevelsen av förundran känns i kroppen: Att få gåshud, känna rysningar, tappa hakan, bli 

tårögd. 

För att sammanfatta förundranseffekter så för de med sig upplevelser av att vara 

överväldigad av något större, och behov av att förstå. Förståelsen tar tid då nya 

tankestrukturer behöver skapas. 

Förundran kan också föra med sig förändrad tidsuppfattning samt fysiska sensationer. 

Vändpunkter och förundran hör ihop. 
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Vändpunkter är svåra, dagens påskdagstext visar på det. Punkterna där gamla strukturer 

inte håller utan nya behöver skapas. Det handlar om omstruktureringar på djupet. 

Transformationer, där vårt sätt att se på livet förändras, nya perspektiv, nya personer blir 

viktiga. Nya värderingar växer fram genom mödosamt arbete, blir vägledande i nya livsfaser. 

Vändpunkter kan vi drabbas av flera gånger i livet. Nya livssituationer som uppstår 

exempelvis genom förluster, livsförändringar. Ibland kallar vi det för kriser då vi inte har 

tillräckligt med resurser för att hantera det inträffade. Vi behöver stöd: ”personer i lysande 

kläder” kan vi kalla dem som guidar oss till nytt liv. 

Även en kyrkobyggnad kan fungera som lysande klädnad och guida vidare i livet. En kyrka, en 

byggnad som hjälper oss till förståelse av livet och vad det är att vara människa.  

Den här kyrkan, Västerortskyrkan i Vällingby, kallades av en av arkitekterna för ”en rubin vid 

höghusjättarnas fot” (Carl Nyrén, i Västerortskyrkans informationsblad om kyrkan). 

Betongen, den mörka i rummet, men ändå levande, är skyddande och håller om oss. Korset 

Nålsögat, den trånga porten finns framme i kyrkan, att gå eller dras igenom. Symbolen med 

Det sprängda rummet bakom Nålsögat öppnar sig och låter sig belysas av ljuset som 

kommer ovanifrån. 

Ljuset släpps in genom takfönstret, men är också en passage uppåt, till frihet och ”att få 

vistas bland stjärnor och skyar”. 

Att idag fira gudstjänst i den här kyrkan är som att vara i gravkammaren. Dörren är öppen 

(den gjorde sig tillkänna särskilt idag genom att gnissla högljutt när den öppnades), stenen är 

borta och ljuset kommer in ovanifrån.  

Som människor har vi en gång passerat en trång passage när vi föddes, när vi kom ut i ljuset. 

Även den som föddes med kejsarsnitt gjorde en tuff resa från en ombonad tillvaro till att 

komma ut i en kyligare värld. Så började livet! 

Jag tänker också på personer som berättar om nära döden upplevelser, om att gå genom en 

mörk tunnel och komma ut i ljuset, där någon i ”skinande kläder” möter. Det handlar också 

om passage.  

Vi har erfarenheter! 
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Att ana Guds närvaro i kyrkorummet blev en erfarenhet för författaren Håkan Nesser. Ann 

Thörnblad har intervjuat 16 personer och fått deras livsberättelser om tro och andlighet. En 

av dem är just Håkan Nesser. Jag har tagit med delar av den berättelsen i ett bokkapitel som 

utifrån stresshanteringsperspektiv svarar på varför religion finns (Ekedahl, 2016, 185): 

Det var ingen blixtförälskelse som drabbade Håkan […] Relationen började mer 

trevande, som en visshet om att här fanns en kontakt som bjöd in till att beröra på 

djupet […]Han tyckte om att gå in i en grekisk ortodox kyrka som låg i kvarteret där 

han bodde. Att tända ljus, känna den söta uråldriga doften av rökelse, höra 

växelsången som han egentligen inte begrep ett ord av och ta del av ritualerna som 

vuxit fram under 2000 år. Och där någonstans, i ett mellanrum i tiden, anade han Guds 

närvaro. Så stilla, så lågmäld, men en tydlig förnimmelse av något som gick rakt in i 

hjärtat. 

  

Jag tolkar detta som en omstrukturering där det latenta, tidigare icke-aktiverade, lyfts upp 

och får en betydelsefull plats i personens liv. Kanske kan vändpunkt beskrivas så? 

... Och det är påsk på jorden!! 

Om skärtorsdag och långfredag är dagar som fångar upp känslor av övergivenhet, smärta och 

lidande så ger påskdagen stora utmaningar när det gäller hjärnan och invanda 

tankestrukturer. Påskdagen vänder oss helt om i en vändpunkt med något nytt, större, 

oväntat, utmanande som sker. Det är här det börjar, nyskapande som fortsätter i pågående 

skapande. Gud i oss, … i rörelse. 

Frågor finns naturligtvis utmed vägen om hur mycket vi kan veta?? Kan en person som varit 

död få liv igen? Hur mycket kan fångas upp av våra tankestrukturer? Till och med en 

professor i atomfysik, Sune Svanberg, funderar över det. ”Vi är hänvisade till att leva i ett 

spänningsfält mellan tro och vetande, vi kan inte förstå allting mellan himmel och jord” och 

”dessutom förändras världsbilden hela tiden i takt med nya kunskapsrön” (Sune Svanberg, 

professor i atomfysik, forskare och föreläsare, I: Ann Thörnblad, Tankar om tro och 

andlighet, s. 167). 

Det är tillåtet att fortsätta ställa frågor, om allt inklusive påskens händelser. Att ställa frågor 

är ett bra sätt att jobba med tankestrukturer. 
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Det är fint att fira påsk när det är vår ute. Själva våren illustrerar undret och växtkraften som 

finns i nyskapandet. Vi behöver kyrkan och gå in i den öppna ”gravkammaren”, men i en 

större värld finns också naturen som i sig predikar om livsunder, hur det börjar växa på nytt.  

Påskdag är vändpunkt. Strax vänder vi om, ja konkret gör vi det och går ut ur kyrkan. Går ut 

med förundran. Noterar och tar emot DET NYA. Den uppståndne går med oss! 
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