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Prekentekst: Luk 24,1-9
Lesetekst I: Sal 118,14-24
Lesetekst II: 1 Kor 15,1-11

Jesus lever
Noe om versene i teksten
Vers 1: Kvinnene var de første vitner. Man kan fundere om menn kanskje ikke hadde trodd
det de så, og at det derfor måtte kvinner til for den første bevitnelse, og til å fortelle det til
disiplene?
De hadde ingen forventninger om at han skulle være oppstått når de skulle til graven. De kom
jo for å pleie liket med salve, for å gi det god lukt, bevare det lenge, utsette forråtnelsen og
vise omsorg. De hadde ikke trodd eller forstått hans ord om å oppstå på den tredje dag.
Senere har noen ment at disiplene og kvinnene hadde innbilt seg oppstandelsen, at de trodde
så veldig på det at det var derfor dette oppstandelsesbudskapet ble spredt. Men kvinnene
trodde jo ikke i utgangspunktet at han skulle oppstå i det hele tatt. De kom for å vise omsorg
for ham i døden.
Vers 2-3: Jordskjelvet som Matt 28,2 forteller om, kan gi en forklaring på at steinen var rullet
til side. Den oppstandne Jesus selv lot seg selvfølgelig ikke stoppe av en stor stein foran. Men
når graven på tross av et segl og av romerske soldater som skulle vokte den, var åpen og tom,
kunne kvinnene komme inn og se det med egne øyne.
Bevitnet av engler
Vers 4-7: Kvinnene skjønte ikke det de så, og de ble vel redde. Men som ofte ved viktige
begivenheter i evangeliene, var det engler der som fortalte og bevitnet. To menn i skinnende
klær har vært lest som engler. Slik var det ved budskapet til Maria om at hun skulle bli med
barn, på hyrdemarkene ved Jesu fødsel, og etter Jesu dåp av Johannes døperen, med flere. I
denne situasjonen sa de: Ikke let blant de døde, han er oppstått slik han sa, på den tredje dag!
Vers 8-9: Når englene sa dette, husket kvinnene Jesu egne ord som overbeviste dem. Og så
dro ut til de elleve og alle de andre og fortalte alt dette.

Hva preker vi så om på denne dagen? Denne gangen har vi valgt forholdsvis mange
forskjellige elementer eller temaer til prekenen å kunne velge i.
Uforståelig under
Påskedagen er som langfredag tid for å undres over det uforståelige underet. Langfredagens
forsoningsgjerning, at det behaget Gud å knuse ham, slik det skjedde på korset, for å gjøre
opp med synden, er på en måte uforståelig. Slik er det også på påskedag når de kjente fysiske
lover brytes ved at en død står opp.
Oppstandelsen
At han er oppstanden, er jo hovedsaken, men det kan forklares med andre og forskjellige ord
og begreper. Vi kan nevne noen av de vi tenker på:
Frelsesverket som helhet fikk Guds godkjenningsstempel. Korsdøden, blodet og soningen
skal gjelde.
Han som sonet synden, seiret også over døden. Døden er overvunnet, dødens lenker brutt.
Mørkets fyrste ble bundet. Trosbekjennelsen: ..korsfestet, død og begravet, for ned til
dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag… Mørkets fyrste som troner i et dødsrike, og hvor
Jesus var nedom, er overvunnet. Gravnattens lørdag er blitt lys. Djevelen er beseiret.
Livet har vunnet. Det er blitt lys og liv i motsetning til mørke og død som hadde vært der i et
par dager. Slik kan lys og liv også gjelde i denne syndens og dødens verden som vi lever i.
En sang beskriver et tema slik: Helvede greder, Himlen seg gleder.
Veien til Paradis
Jesus har åpnet veien til paradis. Paulus sier i 2 Kor 15,20: Men nå er jo Kristus stått opp fra
de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Andre skal komme etter, de som tror
på Jesus skal komme etter.
De ble overbevist og vendte tilbake og fortalte. Utfordre menighetene! Også vi må fortelle
videre. At kvinnene fortalte til disiplene og alle de andre, gir jo en utfordring til oss.
Oppstandelsesbudskapet må formidles. Han lever og jeg skal få bringe hans venner det salige
bud. Vi er på den sterkestes side.
Apologetikk
En enkel oppstandelses-apologetikk kan være et tema innenfor rammen av teksten. De som
preker nesten hvert år, må variere litt. Bibelen selv har jo i 1 Kor 15, 3-8 en apologetisk
vinkling. Disse versene er en del av en av lesetekstene for dagen. Den tomme graven hører til
apologetikk-argumentene. Urimeligheten i at overprestene og de eldste betalte
vaktmannskapene for å sette ut den løgn at disiplene stjal liket, mens de selv sov, kan være en
del av denne apologetikken. Jamfør Matt 28 11-15.

Misjonen blant jøder og andre folkeslag
At Jesus sto opp, viser også at han lever og at han kan virke i dag. Dette gir en mulighet til å
snakke om misjonen som går fram i hele verden, at Jesus er en levende virkelighet her i
landet, at mennesker møter ham her og mange andre steder. Her kan også brukes konkrete

eksempler, fra misjonsmarkene og her i landet. Fra Israelsmisjonens misjonsmark er særlig
jøder i Israel og i Øst-Europa. Det fins gode eksempler å ta fram fra Misjonsblad for Israel,
med vitnebyrd om at også jøder har møtt en levende frelser!
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