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Kristi herravälde över döden
har uppenbarat sig och grundat Hans Kyrka
Många gånger, under den korta tid Herren Jesus vandrade här på jorden i människogestalt
uppenbarade sig Hans herravälde över döden. Så skedde när han uppväckte Lasarus, och så
skedde också när ha tillsade änkans son: »Unge man, jag säger dig, stå upp! »…»och alla
betogs av häpnad och prisade Gud och sade: ´en stor profet har uppstått ibland oss ´ och ´Gud
har sett till sitt folk´.»
Allra mäktigast och klarast uppenbarade sig Herren Kristi herravälde över döden i Hans
egen segerrika uppståndelse. Det är inte nog, när man talar om Påskdagsmorgonens under, att
säga, att Herren är odödlig, att jämföra Hans uppståndelse med naturens återvaknande till liv
om våren, att tala om det godas oförgänglighet, eller annat sådant. Påskdagens budskap är och
förblir detta: Herren är uppstånden! »Du död, var är din seger? Du död var är din udd?»
frågar Sankt Paulus, när han utförligt har undervisat om Herrens uppståndelse.
När Herren under sitt jordeliv uppenbarade sitt herravälde över döden, spreds ryktet vida
omkring. Så skedde också, när Han på tredje dagen uppstod i härlighet och ära. Men
Uppståndelsen åstadkom någonting mera. Uppståndelsen – Kristi för evigt betygande
herravälde över döden – grundade Kristi kyrka. Lärjungaskaran, som under de fyrtio dagarna
från Uppståndelsen till Himmelsfärden samlade omkring den Uppståndne Herren är Kristi
Kyrka. Och på Pingstdagen uppfylldes apostlarnas hjärtan och sinnen av Uppståndelsens och
den Uppståndnes kraft. I denna kraft utbredde de Kristi Kyrkans välde över världen.
Kyrkan, och hennes Herres särskilda dag – söndagen – är Uppståndelsens dag. Varje
gudstjänst, mässa eller tidebön, som vi firar, är att träda inför den Uppståndne. Hela vår
levnad innebär att den nya människan som föddes i dopet åter och åter dagligen skall uppstå.
Önskar och ber vi, att starkhetstider åter måtte komma för Kristi stridande Kyrka på jorden, så
må vi rikta vårt hjärtas tankar i tro, bekännelse och bön, under Nådemedlens flitiga brukande,
på den Uppståndne Herren, Han som tronar på Faderns högra sida i himmelen.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande i evighet. Amen.
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