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Rum för Gud – 
Uppstånden och tillbaka vid matbordet 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Läs Lukas evangelium 24:13-33 
 
Två lärjungar är på väg hem. Hem från Jerusalem till sitt hus i Emmaus. De ska gå en mil. Den ene heter 
Kleopas. Vad den andra heter vet vi inte. Det kanske var hans fru? Eller hans son? De verkar i alla fall bo 
tillsammans. De säger nämligen till Jesus ”stanna hos oss”. De har varit i Jerusalem för att fira påsk. De 
har som många andra judar gått till huvudstaden för att fira att Gud befriade dem från slaveri i Egypten. 
Det var därför man firade påsk, men den här påsken blev väldigt annorlunda. Den blev fruktansvärd och 
hemsk därför att en man som hette Jesus blev dödad på ett kors. Men det är med en förvirring man nu 
lämnar Jerusalem. Några kvinnor har nämligen varit vid graven där Jesus skulle ligga, men han fanns inte 
där. I stället fanns det änglar där, som sa att Jesus levde.  
  
När lärjungarna börjat gå hemåt, är det en man som vill följa med dem. Det är den uppståndne Jesus 
själv, men lärjungarna förstår inte att det är han. Jesus frågar vad det är de går och samtalar om. De 
stannar till, och sorgsna säger de att han måste vara den ende som inte vet vad som hänt dessa dagar. 
Det är ganska komiskt. Jesus är väl den ende som verkligen vet vad som hänt, men han avslöjar ingenting 
utan låter dem istället få berätta sin story. Han frågar ”Vad har hänt?” De säger att ”Jesus som var en 
profet blev dödad. Han som de hade hoppats skulle befria Israel.” Här får Jesus höra deras uppfattning 
om honom, och den stämmer ju inte riktigt. Jesus var ingen profet. Han var ju Messias, Guds son. Han 
skulle inte befria bara Israel från Rom – som lärjungarna trodde – utan hela världen.  
  
Jesus tar därför till orda och undervisar dem utifrån skriften (Gamla Testamentet) hur det verkligen 
ligger till. Han börjar med Mose och går igenom alla profeter och visar allt som står om honom. (Det 
bibelstudiet hade jag gärna varit med på!) 
  
Emmausvandrarna har inte ens efter Jesu utläggning förstått att det är sig själv som han talar om, men 
de vill gärna fortsätta att umgås med honom. De bjuder Jesus hem till sig. Det är nu de ger rum för Gud 
utan att de själva vet om det. När de ska äta tillsammans, när Jesus ber för brödet och bryter det, då 
förstår de att det är han. Men då försvinner han. Vart tar Jesus vägen? Det står inte. Det vet vi inte. Det 
som står är att Emmauslärjungarna bestämmer sig att ge sig ut i mörkret och gå en mil tillbaka till 
Jerusalem. Där söker de upp Jesu lärjungar som nu var elva, och som säger att Jesus verkligen har upp-
stått. Han har visat sig för Simon. Då berättar dessa två vad som hänt dem och hur han visade sig för 
dem. 
  
och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte 
hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han 
lever. (Luk 24:22-23) 
  
Några kvinnor hade berättat att änglar har visat sig och berättat att Jesus lever. Vilken glädje, eller hur? 
Men det står inte att de som fick höra det var glada eller positiva. Det står att de var uppskakade. De 
verkar chockade eller till och med rädda. Varför det? När Emmausvandrarna beskriver Jesus för Jesus, så 
säger de att han var en man som var ”mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket”. De hade sett 
att Gud verkade genom honom på ett mäktigt sätt. Men nu hade man dödat Jesus. Vad tyckte Gud om 
det? Det kan inte vara rätt. Och nu dyker det upp änglar från himlen som säger att han lever. Om det är 
sant, då kanske Gud kommer att hämnas och slå tillbaka mot alla dem som gjort fel mot honom? Jag 
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skulle kunna förstå om de tänkte så. Men lät Gud sin son Jesus uppstå för att han skulle hämnas? Nej, 
det är det som Jesus undervisar dem om. Han förklarar för dem att Messias måste lida för att gå in i sin 
härlighet.  
  
Idag vet vi mer. Vi behöver inte vara chockade eller rädda för Jesus. Han har uppstått för att besegra 
döden och ge oss ett evigt liv. Vi kan bara känna glädje och tacksamhet att det är sant. 
  
men de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.” Då följde 
han med in och stannade hos dem. (Luk 24:29) 
  
Emmausvandrarna bjöd hem Jesus till sig. De gjorde rum för honom. De ville att han skulle vara i deras 
hem och äta tillsammans fast de inte visste att det var han. Genom deras gästvänlighet och generositet 
hände ett under vid matbordet. De såg att det var Jesus som var där. Tänk om det varit du eller jag som 
fått vara med om detta? Man bjuder hem någon okänd och så är det Jesus. Det vore väl häftigt? Men det 
kan ju inte hända idag, eller . . .? Jesus sade faktiskt en gång att "allt vad ni har gjort för en av mina 
minsta som är mina bröder det har ni gjort mot mig". Då talar han om dem som är hungriga, törstiga och 
hemlösa. Om vi visar kärlek mot andra, då gör vi det mot Jesus. 
  
Det är fantastiskt att få komma till kyrkan denna påskdag och påminnas om att Jesus uppstått och lever. 
Men han vill inte stanna kvar i kyrkan. Han vill följa med dig och mig hem till våra hem och hus. Han gör 
det genom andra människor. Vi ska älska varandra med den kärlek som han har älskat oss. Det gläder 
honom, Jesus den uppståndne, när vi bjuder hem varandra.  
  
Men en dag, det vet vi med säkerhet, då ska vi äta och dricka tillsammans med Jesus i hans hem, i 
himlen. Alla människor är inbjuda till fest med Jesus. Det gäller bara att tacka JA till inbjudan. Det hade 
inte varit möjligt om Jesus inte uppstått, men nu har han uppstått och gett alla människor ett hopp och 
en tro som består hur vi än känner oss eller mår.  
  
Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna 
för oss?” (Luk 24:32) 
  
När Jesus ber en tackbön, bryter brödet och ger åt dem förstår de att det är han. Vad händer då? Jo, då 
försvinner han. Tänk att sitta där och plötsligt förstå att det är Jesus, och då bara försvinner han. Borde 
inte reaktionen vara Vad hände nu? Vart tog han vägen? Försvann han bara? Eller Nej, nej, nej, Jesus 
kom tillbaka! Försvinn inte! Hallå var är du?  
  
Nej, istället säger de "Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen?" De är inte förvånade över 
att han försvann, utan över att de själva inte förstod att det var han som talade till dem. Det verkade 
som att skriftens ord inte riktigt landade i deras hjärtan. 
 
Det är massor med människor i Örebro som inte har fått upp ögonen för Jesus. Trots att det står i Bibeln 
att Jesus lever, så är människor omedvetna om det. Men även den som är en lärjunge, den som tror på 
Jesus kan ställa frågan: "Brinner inte mitt hjärta för Jesus?"  
 
Vad brinner du för? Vad vill du mest av allt med ditt liv? Vad är viktigast? Jesus säger att han är A och O, 
den förste och den siste, början och slutet. Påskdagen bevisar att det är så. Han och ingen annan äger 
livet. Jesus lever! Be en bön i ditt hjärta: "Jesus tänd din eld i mitt hjärta så att jag ser dig livs levande här 
och nu och lever mitt liv helt för dig." 


