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EN IKKE SÅ
VELFORVARET GRAV
Det strider mod fornuften, at en grav
pludselig skulle være tom uden ind
blanding fra andre end den døde selv
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g så var den hellige grav velforva
ret. Den talemåde hørte jeg en del
som barn og ung. Jeg vidste, hvad
det betød. Det betød, at nu var der ingen
grund til panik, nu var faren drevet over.
Men hvad det var for en grav og sådan
noget, det anede jeg ikke. Hvis man læser
i T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang: Bevingede ord, kan man få en forklaring. El
ler rettere to. Den ene er, at det kan have
noget at gøre med gravkirken i Jerusalem i
gamle dage. At nu var den sikker. Den var
under kristen kontrol – ikke under musli
merne.
Den anden forklaring går nogle hund
rede år længere tilbage, til den gang den
hellige grav blev til. Det var den første

langfredag aften, hvor den afdøde Jesus
blev lagt i en grav.

Velforvaret

Fritidsforkynder Ruth
Worm, Silkeborg, holder
to minutters andagt i
uge 14

Hans modstandere sørgede for at sæt
te vagt ved graven, for at Jesus’ disciple
ikke skulle komme og stjæle hans lig om
natten. Og derefter løgnagtigt påstå, at
Jesus var opstået fra de døde, sådan som
han havde forudsagt, at han ville gøre. Der
blev sat segl på den megastore sten for
indgangen og indsat romerske soldater.
Så var den grav da velforvaret. Men her
kommer det lidt ironiske i det bevingede
ord ind. For alle, der har læst videre i Bibe
len, ved, at den så absolut ikke var velfor
varet!
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Søndag morgen var stenen væltet til si
de, og graven var tom. Hvad var der sket?
Ja, Bibelen beretter, at engle fjernede ste
nen og skræmte de romerske soldater, og
at Jesus lyslevende viste sig for sine ven
ner.
Den beretter også om, at de romerske
soldater blev bestukket til at sige, at de
sov, mens Jesus’ tilhængere fjernede liget.
Men det lugtede langt væk. Normalt ville
ingen romersk soldat turde tilstå, endsige
højt udråbe, at han sov på vagten. For det
betød hans dødsdom.

Tom grav
Det kan aldrig bevises eller modbevises, at
Jesus stod op af graven. Det vil altid være
et spørgsmål om tro.
Da jeg som ung kom til tro på det, ind
vendte flere af mine venner, at det da
stred imod fornuften. Det synes jeg sådan
set ikke var noget problem. Accepterer

man tanken om en »Gud«, så hører det da
selvfølgelig med i pakken, at han er over
naturlig og kan gøre mirakler. Så for mig
har det været ganske fornuftigt, at troen
på Gud indebærer troen på ting, som for
nuften ikke kan overskue.
Det fedeste for mig er, at når Jesus
stod op af graven, så indebærer det, at
min grav heller ikke er min endestation. En
dag vil han genskabe mig til evigt liv. Det
er den kristne tro i sin kerne. Og tak for
det.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

CI
TAT SAGT OM

JESUS’ OPSTANDELSE

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

»Med hensyn til Jesu opstandelse er
der kun to muligheder: Enten opstod
han. Eller også opstod han ikke. Hvis
han opstod, så er han Guds søn. Så
taler han Guds ord.«

Leif Andersen (Læs mere på
jesusnet.dk/svar/3303)

Læs mere om opstandelsen på:
jesusnet.dk/påske

UDE AF SIG SELV

Og de gik ud og flygtede fra graven, for
de var rystede og ude af sig selv. Og de
sagde ikke noget til nogen, for de var
bange.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 16, vers 1-8

EN FORSTÅELIG REAKTION
»I søger efter Jesus fra Nazaret, den kors
fæstede. Han er opstået, han er ikke her!«
sagde en engel til nogle kvinder påske
morgen ved den tomme grav.
Det er verdens mest vidunderlige bud
skab, for det vidner om, at Jesus ved sin
død havde båret straffen for alle menne
skers synder.
Kvinderne var de første, der hørte om
opstandelsen, men de kunne også have
været de sidste. De var simpelt hen for
chokerede og rædselsslagne til at fortæl
le andre, om det de havde set og hørt. Da
deres venner alligevel kort efter fik nyhe
den, blev det afvist som det rene vrøvl.
Både kvindernes reaktion ved graven,
og senere deres venners, er fuldt ud for
ståelig. De havde overhovedet ikke ven
tet en tom grav. Men da vidnesbyrdet om
opstandelsen kom til at stå klart for dem,
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var de parate til at lade alle høre om Guds
sejr over døden.
Der vil altid være nogle, som afviser
opstandelsen, men den har samtidig givet
millioner af mennesker et forandret liv. For
ligesom Jesus opstod fra graven, skal alle,
der tror på ham, også opstå.
Søren Juul Skovenborg

