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Prekentekst:  Matt 28,1-10
Lesetekst I:  Jes 52,7-10
Lesetekst II:  Rom 14, 7-9

Graven er tom

Det var ikke store forventninger blant disiplene, selv om Jesus flere ganger hadde profetert om sin 
oppstandelse, 16,21; 17,22-23; 20,17-19; 26,32. Flere kvinner holdt seg i nærheten da han døde på 
korset og da han ble gravlagt. De var også de første som kom for å salve den døde kroppen da 
sabbaten var over. For andre gang på få dager skjelver og rister bakken i Jerusalem i jordskjelv. 
Ingen mennesker ble øyenvitner til selve oppstandelsen, men Maria Magdalena og den andre Maria
fikk se den tomme graven da steinen rullet til side. Engelen ga beskjed om at Jesus er stått opp slik 
som han lovet, og at Jesus ville møte dem i Galilea – også i henhold til løftene han tidligere gav. 
Jesus kommer imidlertid kvinnene i møte nokså raskt, og de får omfavne ham og tilbe.

Frykt ikke

Både engelen og Jesus forteller kvinnene at de ikke må frykte. Kvinnene var «redde, men jublende 
glade», v. 8. Det er ikke så vanskelig å tenke seg at dette var en naturlig reaksjon på det de hadde 
opplevd. Også senere var Jesus opptatt av å fortelle disiplene at det ikke var grunn til frykt da han 
kom med sin fred, Joh. 20. Det faktum at han stod opp og lever, er det som igjen gir vennene fred 
og håp. 

Historisk faktum

Det er viktig å framheve nettopp dette: Det er et historisk faktum at Jesus stod opp legemlig, og at 
han lever i dag. Uten dette er vår tro intet, sier apostelen Paulus, 1. Kor 15. Både Matteus og de 
øvrige evangelistenes framstilling er ganske tydelige på at dette var noe som faktisk skjedde. 
Når oppstandelsen er et faktum, bekrefter Gud for oss at frelsen er fullført, og at Han ser og 
anerkjenner det som Sønnen gjorde på korset. Dersom dette kun skulle være symbolsk å forstå, er 
det vanskelig å se at det finnes trøst og fred i evangeliet. Nå lyder et «frykt ikke» som det går an å 
ha tillit til. Det er god grunn for oss hver påske og hver søndag å feire oppstandelsen. 

Kraft

Det finnes ikke grunn til å frykte for den som har den oppstandne til bror og den allmektige til Far! 
Kraft- og seiersperspektivet kan godt komme tydeligere frem i forkynnelsen vår i Norge. Fra kristne
i andre kulturer fremholdes dette ofte langt sterkere enn hos oss i Norge. Gjennom oppstandelsen 
bekreftes det at Gud er sterkere enn død, synd, åndsmakter og Djevel. La oss minne hverandre om 
«...hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han 
Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og 
åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, 
men også i den kommende», Ef 1, 19-21. 
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De løp for å fortelle det

Nyheten om Jesu oppstandelse måtte fortelles til andre umiddelbart. Det sier seg selv at et så 
sensasjonelt og godt budskap måtte og må deles med så mange som mulig. Kvinnene fikk oppleve å
se en tom grav, de fikk bekreftet at Jesus var stått opp, de kjente frykt og glede, de fikk møte Jesus, 
tilbe ham, og oppleve hans fred. Neste skritt blir å gjøre dette kjent. Misjonsbefalingen kommer til 
slutt i Matteus evangeliet, men kvinnene var allerede klar over privilegiet og ansvaret de hadde fått 
i og med en oppstanden Jesus.
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