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Tidlig morgen i Jerusalem
Mandeltreet
Dagene begynner å bli lengre og varmere. I Israel står mandeltrærne allerede i blomst. Mandeltreet
er et av de første trærne til å stå i blomst om våren, og det blomstrer på bar kvist. Det hebraiske
ordet for «mandeltre» kan også oversettes «våketreet». Det er et ordspill på hebraisk mellom ordet
for «mandeltre» (hebraisk: shaqued) og ordet for «å våke» (hebraisk: shoqued), se Jer 1,11-12.
Trær i blomst og blomster som setter knopper peker på at livet har seiret nok en gang. De er tegn
på oppstandelsen. Mandeltreet eller «våketreet» er den første påminnelsen om at livet vender
tilbake etter vinteren.
Kristus er oppstanden!
I 2000 år har Jesu etterfølgere hilst hverandre til påske med det eldgamle hyllingsropet: «Kristus
er oppstanden», og gjensvaret lyder: «Ja, han er sannelig oppstanden!». Og dette hyllingsropet vil
runge hver påske til Han kommer igjen. Håpet om vår oppstandelse springer ut fra en tom grav i
Jerusalem for snart 2000 år siden. Uten Jesu oppstandelse, ingen påskemorgen. Kvinnene som
skyndte seg til graven den første dag i uken, var ikke forberedt på å finne en tom grav. Selv om de
hadde vandret med Mesteren en god stund, hadde de ennå ikke forstått dybden i hans ord om død
og oppstandelse.
Uten oppstandelsen og den tomme grav ville det ikke ha blitt noen messiansk Jesus-troende
bevegelse. Uten oppstandelsen ville Jesus bare ha forblitt en stor jødisk rabbi.
Mirjam fra Migdal
Ifølge jødisk skikk holder disiplene og kvinnene seg i ro på shabbaten. Men tidlig den første dag i
uken, på søndagen, mens det ennå er mørkt kommer Mirjam fra Migdal, eller Maria Magdalena, til
graven. Ifølge Johannesevangeliet er Mirjam den første til å vitne om oppstandelsen. Hun ser at
steinen foran graven er tatt bort. En kvinne er den første til å fortelle om den tomme grav. Dette
vitner om evangelienes troverdighet. Hadde fortellingen om den tomme grav vært «funnet opp»,
hadde forfatterne latt en mannlig disippel være det første vitnet. Kvinnene på den tiden kunne ikke
opptre som vitner. Deres vitnesbyrd gjaldt ikke på lik linje med mannens. Siden den gangen har
Påsken et budskap til alle kvinner, som menn, om å fortelle de gode nyheter om Jesu oppstandelse.
Hvem var hun, denne kvinnen som blir det aller første trosvitne? Maria eller Mirjam var fra byen
Migdal ved Gennesaretsjøen. Byen Migdal som nylig er gravet fram igjen fra ruinene, var grunnlagt
i det 4-3 årh. f.Kr. Til sammenligning var byen Tiberias grunnlagt i år 20 e.Kr. I dag er det gravd
fram en synagoge fra det første århundret og mange rituelle bad i Migdal.

Graven er tom
Mirjam fra Migdal kommer til graven og hun oppdager at steinen allerede er rullet til side. Alle som
har besøkt Gravhaven i Jerusalem, vet at steinen som var rullet foran en slik grav, var stor og tung.
Mirjam og siden Peter og Johannes vitner om at graven er tom. Den første og svært menneskelig
tanke var at noen måtte ha stjålet liket. Men linklærne lå der sammenrullet sammen med
hodetørklet.
Men selv en tom grav kan ikke «bevise» Jesu oppstandelse. Troen på oppstandelsen kan bare
bygge på den erfaring at Jesus lever og at Han lever i oss. Det står om «den andre disippelen»
(Johannes) «at han så og trodde». I generasjoner og århundrer etter denne første påskemorgen har
mennesker bekjent «troen på Jesu oppstandelse». Og denne troen er levende den dag i dag. «Jesus
lever!». Om det ikke er slik at Kristus er stått opp, da er vårt budskap tomt, og vår tro er også tom
og uten mening, og vi er «de ynkeligste av alle mennesker» skriver Paulus i 1 Kor 15, i det store
kapittelet om oppstandelsen. Men så fortsetter Paulus: «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde,
som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15,20). Som troende er vi begravet og oppstått
med Kristus. Vi har allerede begynt på «oppstandelseslivet» her og nå.
Fra død til liv
La oss hilse hverandre denne påskemorgen med «Kristus er oppstanden!» Liksom mandeltreet i
blomst: la oss våke, og være de første til å vitne om at døden er oppslukt og at kjærlighetens makt
og oppstandelseskreftene, har seiret over mørke og død.
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