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M

en på den første dag
i uken kom Maria
Magdalena tidlig til
graven, mens det ennå
var mørkt. Hun så da at
steinen var tatt bort fra
graven. Hun løp av sted og
kom til Simon Peter og til
den andre disippelen, han
som Jesus elsket, og sa til
dem: De har tatt bort
Herren ut av graven, og vi
vet ikke hvor de har lagt
ham.

Johannes 20:1–2
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J

stod opp fra de døde. Soldatene
som voktet graven, fikk penger
forandret verdenshistorien.
for å hevde at Jesu legeme ble
Jesus var en fremragende
stjålet av disiplene Hans (Matteus
   lærer og gjorde mange undre,
28:11–
15). Kristendommens løfte
men det er i oppstandelsen til
om oppstandelse fra de døde er
evig liv at budskapet Hans får
helt avhengig av at Jesus gjorde
en helt ny dimensjon. Oppstandet.
Hvordan kan vi stole på at
delsen er beviset på at Han
dette
virkelig skjedde?
innførte noe helt nytt, det vi i
Dette heftet handler i sin
dag kaller kristendommen. Hvis
helhet om Jesu oppstandelse
Han ikke hadde stått opp fra de
og
hva som skjedde etterpå. Vi
døde, ville Hans død, vår tro og
tar
utgangspunkt i Johannes’
håp om frelse, vært forgjeves
evangelium, men tar med detaljer
(1. Korinterbrev 15:17). Derfor er
spørsmålet om Hans oppstandelse fra de andre evangeliene for å
få et helhetsbilde av hva som
et så viktig tema.
skjedd
e.
Helt fra første stund ble det
God lesning! ❒
imidlertid forfektet at Jesus ikke
esu oppstandelse fra de døde

Livets Kilde hefter har som mål å gjøre evangeliet klart og relevant
for vår tid. Heftene leses av kristne fra forskjellige trossamfunn. Vårt
ønske er å hjelpe den enkelte til å forstå seg selv og sitt forhold
til Gud, uansett hvilket kristent trossamfunn man tilhører.
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Johannes 20:1–2
Den tomme graven
Emmausvandrerna
Kvelden den første dagen
Tvileren Tomas
Johannes kapittel 21
Oppstandelsens betydning
for den kristne tro

Forsidebildet: Jesuittene solgte det historiske St. Cuthbert-evangeliet – trolig
den eldste intakte boken som er produsert i Europa – til British Library for
9 millioner pund (nesten 100 mill. kroner). Biblioteket forteller at det er «det
eneste gjenværende høystatusmanuskript fra denne avgjørende perioden i
britisk historie som har beholdt sitt opprinnelige utseende, både innvendig og
utvendig».
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Den tomme
graven
Johannes nevner bare Maria Magdalena, mens de
andre evangelistene nevner at flere kvinner gikk til
graven tidlig søndag morgen før soloppgang. Når
Johannes skriver at det var «tidlig» om morgenen
(Johannes 20:1), bruker han et gresk uttrykk som
betyr «under den fjerde nattevakten», som var fra
kl. 3 til 6 om morgenen.

M

ens de var på vei til

graven, ble den store
steinen rullet bort
av en engel under et jordskjelv
(Matteus 28:2). Kvinnene hadde
snakket om hvordan de skulle
fjerne steinen mens de var på vei
til gravplassen. Da de kom frem,
ble de møtt av et skremmende
syn. Steinen som hadde dekket
åpningen til graven, var fjernet,
og soldatene som skulle vokte
graven, lå på bakken som om de
var døde.
Kvinnene ble redde og gikk
nølende mellom de bevisstløse
soldatene og kikket forsiktig inn
i graven, men den var tom. Hva
Bibelens mest leste bok (7. del)

hadde skjedd? Hvem hadde
fjernet steinen og slått ned alle
vaktsoldatene? De visste ikke at
det var en engel som hadde gjort
dette.
Når stod Jesus opp fra de
døde? Ingen av evangeliene
angir et nøyaktig tidspunkt for
dette. De skriver at Jesus allerede
hadde stått opp da kvinnene kom
frem. For å finne et sannsynlig
tidspunkt for Jesu oppstandelse
må vi, ifølge Jesus eget utsagn
(Matteus 12:40), legge tre dager og
tre netter til tidspunktet da Han
ble gravlagt.
Kvinnene hadde tatt med seg
olje og krydder som de hadde
3
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kjøpt etter at sabbaten (den
store sabbaten, Johannes 19:31,
det vil si den første dagen i de
usyrede brøds høytid, 3. Mosebok
23:6–7) var over. Grytidlig søndag
morgen var de på vei til Jesu
grav for å gjøre ferdig det de
ikke hadde fått gjort da Jesus ble
gravlagt i all hast.
Dette forteller oss at kvinnene
ikke forstod at Jesus skulle oppstå
fra de døde etter tre døgn. De
trodde at Han var død. Derfor
ble de redde da de så at graven
var tom. De var kanskje redde for
gravrøvere eller at Jesu fiender
ville fornærme liket ytterligere.
Maria Magdalena løp til disiplene
og sa at graven var tom, og «vi
vet ikke hvor de har tatt ham»
(Johannes 20:2). Johannes er enig
med de andre evangelistene om at
det var flere kvinner med henne.
Maria trodde fremdeles at liket
var fjernet, og ikke at Jesus hadde
stått opp fra de døde.
Peter og Johannes løp av
sted til graven, men de andre
apostlene trodde tydeligvis
ikke på kvinnenes budskap.
Johannes, som var yngre enn
Peter, kom først frem til graven
og ventet. Peter, som kanskje var
mer impulsiv, gikk rett inn i den
tomme graven. Johannes fulgte
etter.
Johannes skriver at han trodde
da han «så» linklærne (Johannes
Bibelens mest leste bok (7. del)

20:8). Hvorfor trodde han? Det
kan være to grunner. For det
første, det at linklærne lå igjen
i graven, måtte bety at Jesus
legeme ikke hadde blitt stjålet
av gravrøvere, for de ville ikke
ha tatt av Ham linklærne og latt
dem bli igjen. Men det kan være
en annen grunn også. Ifølge
flere bibelkommentarbøker er
det greske ordet som blir brukt
om at Johannes «så», et ord som
betyr «se nøye, inntrengende,
eller kritisk». Han la tydeligvis
merke til at linklærne ikke var
blitt uroet, men lå i de samme
foldene som da Jesus ble begravet.
Urtene lå kanskje fortsatt i
foldene. Alt lå som det skulle,
uforstyrret, bortsett fra tørkleet
som hadde dekket ansiktet.
Jesu legeme hadde rett og slett
blitt forvandlet til et åndelig
legeme uten å forstyrre foldene i
linklærne. Da Johannes så dette,
trodde han. Maria var den første
som oppdaget at graven var tom,
men Johannes var den første som
forstod og trodde at Jesus var
oppstått fra de døde.
Av de kvinnene som hadde løpt
til disiplene, var det bare Maria
Magdalena som fulgte Peter og
Johannes tilbake til graven. De
rakk frem før henne, og hun stod
igjen hulkende og i dyp sorg etter
at de hadde gått. Hun bøyde seg
og så inn i graven enda en gang
5

for å forvisse seg om at
den var tom. Da så hun
to engler der, som spurte
henne: «Hvorfor gråter
du?» (Johannes 20:13). Av
det svaret hun ga, forstår
vi at hun fortsatt trodde
at Jesus var død. Hun
trodde at noen hadde tatt
Jesu legeme. Gråtende
snudde Maria seg og
spurte en som hun trodde
var hagevokteren, om
han hadde fjernet Jesus,
og hun ville hente Ham
(Johannes 20:15). Det var
helt urealistisk at hun ville
kunne bære Jesu legeme
tilbake til graven. Hun
kjente ikke Jesus igjen siden
hun var i sjokk, og tårene
gjorde at hun ikke så Ham
tydelig. Hun var så sikker
på at Jesus var død, og
det falt henne ikke inn at
«hagevokteren» kunne være
Jesus.
Men «hagevokteren»
trengte bare å si navnet
hennes, så kjente hun Ham
igjen. Fra å være overbevist
om at Han var død, ble hun
like overbevist om at Han
levde og hadde stått opp fra
de døde. Hennes gråt ble
forvandlet til gledestårer.
Hun ville omfavne Ham,
men Jesus sa: «Vent. Jeg
6
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har ennå ikke faret opp til
Faderen» (Johannes 20:17). Mange
bibelkommentarbøker skriver
at dette er et vanskelig vers.
Derfor har vi skrevet en lengre
kommentar om dette.
Jesus ber Maria om å gå av
sted til disiplene igjen og fortelle
dem at Han lever. Hun løper

av sted for å fortelle den gode
nyheten. Jesus var oppstått fra de
døde! Men disiplene trodde ikke
på henne denne gangen heller
(Markus 16:11). Det er tydelig at
Johannes ikke var til stede da hun
kom den andre gangen, for han
trodde!
Når vi leser denne beretningen,

Hvorfor sa Jesus til Maria: «Ikke rør meg»?

Hvorfor skulle ikke Maria røre Kristus når andre
kvinner noe senere samme dag fikk gjøre det
(Matteus 28:9)? Bibelkommentarbøkene har en rekke
forslag til forklaring. En av dem mener at det kan ha
vært en oversettelses- eller skrivefeil. Men vi tror at
svaret ligger et helt annet sted.

Vi mener at forklaringen ligger i Jesu svar om at «ennå er jeg ikke faret opp
til Faderen» (Johannes 20:17). Jesus hadde ikke vist seg for Faderen på
det tidspunktet. Det var ennå noe som gjenstod som Jesus skulle oppfylle.
Dette gjaldt å oppfylle godkjenningen av det første kornbåndet, det vil si
førstegrøden, av kornavlingen (3. Mosebok 23:10–11). I Israel hadde man
en lang innhøstingsperiode, og kornavlingene ble høstet inn på våren etter
påskefeiringen. Sent lørdag ettermiddag i påskeuken skulle prestene gå ut
på åkerne for å se om kornet var modent og klar for innhøsting. Hvis dette
var tilfelle, samlet de kornaks til et kornbånd, som ble løftet opp for Guds
godkjenning neste dag, søndag, ca. kl. 10.00. Jesu frelsesverk var ikke
fullført eller godkjent før Han hadde vist seg for Faderen og båret blodet sitt
inn i den himmelske helligdommen (Hebreerbrevet 9:12).

Jesus kalles den første av førstegrøden (1. Korinterbrev 15:20). Paulus
forstod dette bildet. Jesus kalles dette fordi Han var den første som er
oppreist fra de døde til evig liv. Andre som Jesus hadde vekket opp fra de
døde, ble gjenoppvekket til et fysisk liv og døde noen år senere, en gang til.

Jesus snakket med Maria tidlig søndag morgen, og da hadde Han tydeligvis
ennå ikke vist seg for Faderen for dermed å oppfylle symbolikken av det
første kornbåndet. Men etter at Han hadde vist seg for Faderen, kunne flere
senere samme dag ta på Ham.
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er det bemerkelsesverdig at Peter
igjen var sammen med disiplene,
til tross for at de må ha visst at
han hadde fornektet Jesus tre
ganger tidligere i uken. Likevel
var Peter tilstrekkelig modig
og ydmyk til at han oppsøkte
disiplene etter Jesu død. Hvorfor
gikk han tilbake? Det var ikke
fordi de skulle vente til Jesu
oppstandelse fra de døde, for det
hadde de ikke forstått. De var
sammen i sorgen og grunnet nok
over hvorfor Jesus hadde dødd,
og om deres valg om å følge Jesus
hadde vært helt mislykket og
meningsløs. Hvordan kunne det
være at Jesus, som hadde klart
å løse alle flokene, ikke klarte å
komme seg løs fra de romerske
soldatene? De var også redde for
at jødene ville arrestere og drepe
dem fordi de var Jesu disipler.
Det er også interessant at Peter
fortsatt ser ut til å være lederen
av gruppen. Dette sier noe om
disiplene som tok ham tilbake
og lot ham inneha denne rollen
igjen.
Samtidig som kvinnene var
på vei til disiplene for å fortelle
om at de hadde sett Jesus,
dro noen av vaktstyrken fra
Jesu grav til ypperstepresten i
Jerusalem. Soldatene berettet
om hva som hadde skjedd. Etter
en rådslagning i Det høyeste
råd ble jødene enige om å gi
8

soldatene rikelig med penger
for å lyve om det som hadde
funnet sted. Soldatene skulle si
at «disiplene kom om natten og
stjal Jesu legeme mens soldatene
sov» (Matteus 28:13). Dette
gjorde soldatene, og ryktet
hadde holdt seg «til denne dag»
(Matteus 28:11–15). Matteus skrev
evangeliet sitt en eller annen gang
mellom år 50 og 67 e.Kr., så i over
30 år hadde denne løgnen holdt
seg. Løgnen lever fremdeles i dag,
for fremdeles er det noen som
hevder det samme.
Er det mulig at det var dette
som skjedde? Nei. Bibelen sier
noe annet. I tillegg er det helt
usannsynlig at Jesu disipler, som
var fiskere og en toller, skulle
kunne overvinne bevæpnede
romerske soldater som holdt vakt.
Det er utenkelig at soldatene sov,
for en romersk soldat som hadde
sovnet på sin post, risikerte å bli
dømt til døden. Og hvis disiplene
stjal Jesu legeme, hvorfor tok
de da av Ham linklærne? Det
ville tatt tid å gjøre dette, og det
hadde vært lettere å bære Ham
med dem på. Det beste beviset
for at Jesus stod opp fra de døde,
var at apostlene var villige til å
lide martyrdøden for evangeliets
skyld. Hvis de hadde stjålet Jesu
legeme, ville de da ha vært villige
til å ofre livet for noe som de
visste var en løgn? ❒
Bibelens mest leste bok (7. del)

Emmausvandrerne

H

Etter at Jesus hadde vist seg for Maria ved
graven, møtte Han to av disiplene som var på
vei til et lite sted, Emmaus, som bare lå seksti
stadier (ca. en mils vei) fra Jerusalem. Disiplene
snakket seg imellom om det som hadde hendt de
siste dagene. Jesus møter dem på veien, men de
kjente Ham ikke igjen, da Han lot som om Han
var en fremmed.
va snakket dere om?

spurte Jesus. Dermed
fortalte de om det store
samtaleemnet i Jerusalem, at
Jesus, som hadde utført så
mange undre, var blitt forhørt
og deretter korsfestet. De var
deprimert og forvirret over
det som hadde skjedd, hvorpå
Jesus irettesetter dem. Visste
de ikke at det måtte gå på
denne måten? Jesus forklarte
fra «Skriftene», det vil si fra
Moses og profetene i Det
gamle testamente, at Messias
måtte lide og så gå inn til sin
herlighet (Lukas 24:26).
Bibelens mest leste bok (7. del)

Da de to reisende skulle ha et
måltid, spurte de om ikke den
fremmede ville spise sammen
med dem. Jesus lot som om
Han skulle gå videre, men tok
til slutt imot tilbudet. Da Han

9

tok et brød, brøt og velsignet
det, skjønte de to reisende hvem
den fremmede var. Like etter
forsvant Jesus like foran øyne
på dem. Denne fortellingen
inspirerte presten Henry F. Lyte
(1793–1847) til å skrive den kjente
salmen O bli hos meg!
De to reisende gikk fra bordet
og vendte straks tilbake til
Jerusalem, hvor de kom frem
langt på natt. De oppsøkte de
andre disiplene som var samlet.
Det er noe uklart hvem som
sier at: «Herren er virkelig
reist opp og sett av Simon
[Peter]» (Lukas 24:34). Paulus
bekrefter at Jesus først viste
seg for Peter og så for de andre
apostlene (1. Korinterbrev 15:5).
Når gjorde Jesus dette? Dette
vet vi ikke. Men hvis det var
emmausvandrerne som fortalte
dette, er det mulig at Peter var
en av emmausvandrerne. For
hvordan kunne de ellers vite
dette? Hvorfor skulle Jesus vise
seg for Peter først? Hvis det var
noen av apostlene som trengte å
bli både oppmuntret og tilgitt, så
var det Peter. I tillegg ville Jesus
at Peter skulle være lederen blant
apostlene, og Han viste seg derfor
først for ham.
Mens de to forteller om hva
de hadde opplevd, står Jesus
plutselig midt iblant dem (Lukas
24:36). ❒
10

O bli hos meg!

Henry Francis Lyte
O bli hos meg!
Nå er det aftentid,
og mørket stiger –
dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir
støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper,
bli hos meg!
Snart svinner livets dag,
det kvelder fort,
og jordens lys
alt mørkner og går bort,
forandrings skygge
følger tro min vei –
o du som ei forandres,
bli hos meg!
Hver time trenger
jeg din sterke vakt,
kun for din nåde
viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre
trygt foruten deg?
I mulm og solskinn,
Herre, bli hos meg!
Når du velsigner,
ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt,
gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd?
Jeg frykter ei.
Du som har seiret,
Herre, bli hos meg!
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Kvelden den
første dagen
Johannes skriver at bortsett fra Tomas var disiplene
samlet denne kvelden. De var ikke samlet fordi de
ventet på Jesus, for de trodde Han var død, til tross
for at noen hadde hevdet at de hadde sett ham.
Disiplene var samlet fordi de var redd for de jødiske
lederne (Johannes 20:19). Jødene visste at de var
Jesu disipler, og de fryktet derfor at de jødiske ledere
ville arrestere og kanskje drepe dem også.

M

en så står jesus midt

iblant dem, og disiplene ble forskrekket
fordi de visste at døren var låst.
Jesus hilser dem: «Fred være med
dere.» Han ønsket å berolige dem
i en svært vanskelig tid. Han
ønsket dem fredens velsignelse.
Ifølge Lukas (24:41) var det flere
som ikke trodde at det virkelig
kunne være Jesus. Derfor ba Han
om å få noe mat å spise for på
denne måten å vise at Han ikke
var et spøkelse eller en hallusinasjon. Deretter viste Jesus frem
hendene, som hadde vært
gjennomboret, og siden hvor
spydet hadde såret Ham. Lukas
Bibelens mest leste bok (7. del)

forteller at de tok på Jesus. Disiplene ble overveldende glade da de
forstod at dette virkelig var Ham.
I Johannes’ evangelium sier
Jesus tre ting til apostlene som de
andre evangelistene ikke har tatt
med. Først sier Jesus: «Likesom
Faderen har utsendt meg, sender
jeg ut dere» (Johannes 20:21).
Jesus kaller og velger disiplene
og sender dem ut i verden
på samme måte som Faderen
sendte sin Sønn for å forkynne
det glade budskapet. Det var og
er et stort ansvar og ære å være
Jesu disipler! Jesus sender oss
ut for å fullføre det oppdraget
Han begynte! De kristne for11

kynner budskapet på vegne av
Jesus. Faderen har delegert all
myndighet til Jesus (Matteus
28:18), som sender de kristne ut
som sine budbærere. Dette ville
først kunne skje etter at de var
blitt fylt med Den Hellige Ånd.
Derfor fortsetter Jesus ifølge
Johannes: «Ta imot Den Hellige
Ånd» etter at Han hadde pustet
på disiplene (Johannes 20:22).
Hvordan kunne dette være når
disiplene først fikk Den Hellige
Ånd på pinsedagen? Det Jesus
gjorde her, var både profetisk
og symbolsk. Jesus skulle hjelpe
disiplene til å forstå hva Den
Hellige Ånd var for noe. Den
Hellige Ånd er «en del» av Guds
eget ånd og liv som Han gir til
oss. Guds Hellige Ånd kommer
derfor ut av Gud på en lignende
måte som når Jesus blåste på

disiplene. Men i tillegg var dette
profetisk ment fra Jesu side. De
skulle snart få Den Hellige Ånd
for å utruste dem til det store
oppdraget de var kalt til å gjøre.
Det tredje Jesus sa, som er
særegnet for Johannes, står i
Johannes 20:23: «Dersom dere
forlater noen deres synder, da er
de forlatt. Dersom dere fastholder
dem for noen, da er de fastholdt.»
Det er jo bare Gud som kan tilgi
synd. Hva mente da Jesus med
dette? Disiplene skal forkynne
budskapet om tilgivelse for synd
gjennom Jesu død og offer. Med
dette utgangspunktet kunne
disiplene bekrefte og erklære at
ens synder var tilgitt når noen
omvender seg og ber om Guds
tilgivelse. På vegne av Gud kan
disiplene bekrefte at syndene er
tilgitt. ❒

Disiplene er
i et rom med
låste dører da
Jesus viser
seg for dem.
12
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Tvileren Tomas
Det er bare Johannes som forteller at Tomas tvilte på
Jesu oppstandelse. Vi må imidlertid huske at Tomas var
en modig mann. Han var villig til å dø sammen med
Kristus da Han skulle til Jerusalem (Johannes 11:16).
Men Tomas var tydeligvis forvirret over hvorfor Jesus
lot seg bli korsfestet. Hvorfor klarte Han ikke å komme
seg løs fra de romerske soldatene og ypperstepresten for
å vise at Han var Messias? Jesus hadde jo tidligere løst
alle utfordringer, ingenting var umulig for ham. Tomas
var like forvirret som Peter, da Peter fornektet Jesus tre
ganger.

T

omas hadde tydeligvis

holdt seg borte fra de
andre disiplene etter
Jesu død. Han var ikke sammen
med dem den første kvelden
etter oppstandelsen. Han hadde
trukket seg tilbake i sin egen
verden og ville være alene i sin
fortvilelse, sorg og undring. Han
trodde ikke på andre som hevdet
at Jesus var oppstått fra de døde.
Uken etter var disiplene igjen
samlet, og Tomas var denne
gangen også til stede. Jesus
stod plutselig igjen midt iblant
dem og henvendte seg direkte
til Tomas, som hadde sagt at
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han ikke ville tro før han tok på
Kristus. Jesus bad Tomas om
å kjenne på hendene Hans og
såret Han hadde i siden, hvorpå
Tomas utbryter: «Min Herre og
min Gud!» Jesus gir ham en mild
irettesettelse: «Fordi du har sett
meg, tror du. Salige er de som
ikke har sett meg og likevel tror»
(Johannes 20:29).
På slutten av det første
århundret, da Johannes skrev sitt
evangelium, var det sådd tvil om
Jesu oppstandelse. Det var til og
med kristne i menigheten i Korint
som ikke trodde på oppstandelsen (1. Korinterbrev 15:12).
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Johannes nevner Tomas, men det
var også andre disipler som tvilte
(Matteus 28:17). Det var viktig for
Johannes å fastslå at Jesus virkelig
hadde oppstått, og at de som
trodde dette, var velsignet.
En legende forteller at disiplene
delte opp den kjente verden
mellom seg etter pinsedagen og
reiste ut for å forkynne evangeliet.
Ifølge legenden forkynte Tomas
det glade budskapet i India.
De tomaskristne i det sørlige
India sporer sin historie nettopp
til apostelen Tomas. Han led
martyrdøden i India. Tomas
tvilte ikke på at Jesus var hans
oppstandne Herre.
Så vi gjør Tomas noe urett når
vi kaller ham «tvileren». Det var
mange som ikke forstod hvorfor
Jesus skulle dø. Messias skulle jo
ikke dø, han skulle være konge
for evig tid. Det var ikke lett for
jødene i det første århundret å
forstå at Jesus var Messias. Jødene
ventet på en konge, ikke en tjener,
og det gjør de fortsatt.
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Johannes forteller om målet
med sitt evangelium i kapittel
20:30–31: «Også mange andre tegn
gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn
som det ikke er skrevet om i denne
boken. Men disse er skrevet for at dere
skal tro at Jesus er Messias, Guds
Sønn, for at dere ved troen skal ha
liv i hans navn.» Johannes skriver
med dette at han har foretatt et
utvalg over det som han mente
var viktig for ettertiden å vite, og
at målet for evangeliet hans var at
leseren skulle forstå at Jesus var
Messias, og at troen på Hans navn
gir evig liv. Jesus gjorde mye som
evangelistene ikke har skrevet
om. Johannes kommer tilbake til
dette i det siste verset i evangeliet,
Johannes 21:25, hvor han skriver
at hvis man skulle skrive alt det
Jesus sa og gjorde, «ville ikke hele
verden kunne romme de bøkene
som måtte skrives». Vi vet lite om
Jesu barndom, hva Han gjorde
som ungdom og ung mann før
Han trer frem i offentligheten
ca. 30 år gammel. Det er mange
legender om disse forholdene,
men en dag skal vi få vite
sannheten også om dette.
Det virker som om Johannes
hadde tenkt å avslutte evangeliet
med kapitel 20, men så ville han
gjerne tilføye noe viktig, og kapitel 21 blir nærmest en appendiks.
Hva var det som var så viktig at
Johannes måtte ha det med? ❒
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Johannes
kapittel 21
Dette kapitlet åpner med at Peter og de andre
disiplene dro til Tiberiassjøen, som er et annet navn på
Gennesaretsjøen, for å fiske. Det er ingenting som tyder
på at disiplene gjorde noe galt ved å fiske, og at de på den
måten «forlot sitt kall».

E

tter en lang natt hvor de

ikke fikk noe fisk, stod
Jesus på stranden og ropte
til dem at de skulle kaste ut
fiskegarnet en gang til. Til tross
for at de hadde strevd hele natten
uten å få noe, hørte de på Jesus
og prøvde en gang til. De kastet
ut garnet slik Han sa, og da fikk
de en stor fangst, 153 store fisk i
alt. Til tross for den store fangsten
revnet ikke garnet da Peter dro
det på land (Johannes 21:11).
Det var visstnok ikke uvanlig,
den gang som nå, at folk stod på
stranden av Gennesaretsjøen og
ropte hvor fiskerne skulle kaste
nettet. De som stod på land,
kunne noen ganger lettere se
fiskestimen i det klare vannet enn
dem som var i båten. Så denne
fortellingen handler ikke bare
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om et mirakel, men også om noe
annet.
Det var maktpåliggende for
Johannes å få leserne overbevist
om at Jesus virkelig hadde oppstått fra de døde. Det disiplene
så, var ikke et gjenferd eller en
hallusinasjon. Derfor skriver
evangelisten at Jesus ofte spiste
eller gjorde noe sammen med
disiplene, eller at de tok på Ham
for å være overbevist om at Han
ikke var en hallusinasjon. Og det
er nettopp det som skjer i denne
fortellingen. Jesus har en samtale
med dem, Han tenner opp et bål,
steker fisk og spiser sammen
med disiplene. Han er akkurat
som dem, ikke et gjenferd.
Johannes tar alltid med
meningsfylte detaljer i det han
forteller. Her gjelder det antall fisk
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i garnet, 153 stykker (Johannes
21:11). Gjennom kirkehistorien
har det vært mange forskjellige
forslag til hvorfor han gjorde
dette. Men William Barclay
konkluderer i sin kommentar med
det som kan være den enkleste
forklaringen. Det var visstnok
153 forskjellige slags fiskeslag i
Gennesaretsjøen den gangen. En
annen detalj var at garnet som
Peter dro i land, ikke revnet.
Disse forskjellige fiskeslagene
representerte alle folkeslag på
jorden. Disiplene skulle samle
folk fra alle jordens kanter, og
det var plass til alle i kirken
uten at kirken ville gå i stykker
eller revne. Kirken skulle være
inkluderende mot alle folkeslag,
og det var plass til alle. Peter, som
dro garnet i land, skulle være
ansvarlig for dette arbeidet.
Når det står i Johannes 21:14 at
dette var den tredje gangen Jesus
viste seg for disiplene, så må dette
forstås som at Han viste seg ved
tre tilfeller for de elleve disiplene
samlet, for Han åpenbarte seg
minst fem ganger allerede den
første dagen for forskjellige
personer.
Det neste Johannes forteller, er
om en samtale mellom Jesus og
Peter. Johannes skrev evangeliet
i slutten av det første århundret
og var den siste gjenlevende av
apostlene. Han hadde et stort
16
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navn, og nøt stor anerkjennelse
i kirken. Da var det viktig for
Johannes å fastslå to forhold. For
det første at Peter, i påhør av de
øvrige disiplene, bekreftet sin
troskap til Jesus, til tross for at han
hadde fornektet Ham tre ganger.
Jesus spør derfor Peter tre ganger
om han elsket Ham. For det andre
var det svært viktig for Johannes
i slutten av det første århundret
å fastslå at det var Peter som
var utpekt som leder av den nye
bevegelsen, og ikke Johannes.
Jesus stilte egentlig tre
forskjellige spørsmål til Peter.
Det første var om Peter elsket
Jesus mer enn de andre disiplene
(Johannes 21:15). Dette spørsmålet
kan forstås på to måter. Elsket
Peter Kristus mer enn det de
andre disiplene gjorde? Men det
kan også forstås som et spørsmål
om Peter elsket Jesus mer enn
han elsket de andre disiplene eller
noe annet. Peter svarte: «Herre,
du vet at jeg har deg kjær.» Peter
presiserte ikke hvilken av de
tolkningene av spørsmålet han
svarte på, og vi må anta at han
svarte på begge.
Det er noe i teksten som ikke
kommer så tydelig frem i den
norske oversettelsen. Jesus bruker
det greske ordet agape for elske.
Agape er det greske ordet som
beskriver Guds kjærlighet. Jesus
spør med andre ord om Peter har
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samme kjærlighet til Jesus som
det Jesus har til Peter, det vil si
guddommelig kjærlighet. Dette
torde ikke Peter å bekrefte, så han
svarer med det greske ord filia,
som er et svakere ord, og som
egentlig betyr brorskjærlighet
eller vennskap. Derfor har
oversetterne også brukt et
annet ord i Peters svar, at han
hadde Jesus «kjær». Den samme
ordbruken gjentar seg i det andre
spørsmålet, men i det tredje
spørsmålet bruker også Jesus
det mindre sterke ordet filia
i sitt spørsmål til Peter.
Det andre spørsmålet er
entydig, hvor Jesus spør om Peter
elsker (agape) Ham. Igjen tør ikke
Peter bruke det sterke ordet for
elske, og svarer: «Du vet jeg har
deg kjær [filia]» (vers 16).
I det tredje spørsmålet spør
Jesus om Peter hadde Ham kjær
(filia). Når blir Peter bedrøvet og
svarer på samme måte: «Herre,
du vet alt, du vet jeg har deg kjær
[filia]» (vers 17). Peter visste at
Jesus var klar over at Peter hadde
Jesus kjær!
Denne samtalen viste de andre
apostlene at Jesus elsket Peter,
og at Peter var tilgitt. Peter var
ydmyk og innså at han ikke
kunne elske Jesus like mye som
Jesus elsket ham.
Men det var et annet viktig
poeng med denne samtalen. Legg
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merke til at Jesu konklusjon på
det første spørsmålet var at siden
Peter hadde Jesus kjær, skulle han
«fø mine lam», og dette var den
samme konklusjonen i det tredje
spørsmålet: «fø mine får». Siden
Peter bekreftet sin troskap til
Jesus, gir Jesus Peter ansvaret for
å gi åndelig føde til menigheten.
Peter var ansvarlig for å veilede
de troende. Jesu konklusjon
etter det andre spørsmålet var
litt annerledes. Der svarer Jesus:
«Vokt mine får.» Peter skulle
også beskytte menigheten både
fra intern splid og eksterne
angrep. Jesus gir Peter en viktig
oppgave med å lede kirken både
læremessig og å beskytte den.
Peter blir også påminnet om at
menigheten ikke var hans, men
tilhører Jesus.
Etter dette forteller Jesus at
Peter ville lide martyrdøden som
en gammel mann. Dette må både
ha overrasket og forskrekket
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Peter. For det første at han skulle
bli gammel siden apostlene
trodde at Jesus ville gjenreise
Israel i deres levetid (Apostlenes
gjerninger 1:6). Det skulle vise seg
at dette ikke ville skje, og Peter
fikk vite at han ville lide en død
som Jesus. Han ble korsfestet ca.
år 65 i Roma.
Deretter sa Jesus til Peter: «Følg
meg.» Den største utfordringen
vi mennesker kan ha, er å følge
Kristus og legge hele vårt liv
til Hans disposisjon. Men Peter
snur seg og ser Johannes og spør:
Men hva vil skje med ham? Peter
blir mildt irettesatt av Jesus,
som svarer at hvis Han ville at
Johannes skulle leve til Han kom
tilbake, hva angikk det Peter?
Jesus minnet Peter om at han
skulle følge Ham og ikke være
opptatt av forholdet mellom Jesus
og de andre disiplene.
Grunnen til at Johannes tok
med denne lille samtalen, var
at den skapte et rykte som ble
godt kjent i det første århundret,
nemlig at Johannes ikke skulle
død før Jesus kom tilbake.
Johannes måtte avkrefte dette
ryktet med å forklare at Jesus
ikke sa at Johannes ikke skulle
dø. Johannes skrev evangeliet sitt
ca. år 90 e.Kr., og han forberedte
leserne på at de ikke måtte tro at
Jesus ville komme tilbake før han
selv døde. ❒
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Oppstandelsens
betydning for den
kristne tro
Er Jesu oppstandelse viktig for den kristne tro?
Paulus svarer på dette i sitt første brev til menigheten
i Korint om lag år 57 e.Kr. Allerede da, ca. 25 år etter
Kristi død, var det noen i menigheten som mente
at de døde ikke oppstod fra de døde (1. Korinterbrev
15:12). Paulus skriver at vi er falske vitner hvis
Kristus ikke hadde oppstått fra de døde. Og vår tro er
da forgjeves, for hvis ikke de døde oppstår, da oppstod
heller ikke Kristus. «Da har dere en unyttig tro, og da
er dere ennå i deres synder» (1. Korinterbrev 15:17).
Hvis de døde ikke vil oppstå, er vårt liv over når vi
dør. Det er intet liv eller håp etter døden.

H

vordan kan vi stole på at

Kristus har oppstått
fra de døde? Paulus
formaner menigheten i Korint,
og minner dem om at Jesus en
gang ble sett av mer enn 500
personer samtidig etter at Han
hadde oppstått fra de døde, og
mange av dem var fremdeles i
live da Paulus skrev dette ca. år
57 e.Kr. (1. Korinterbrev 15:6).
Bibelens mest leste bok (7. del)

Paulus påberoper seg en historisk
begivenhet som mange hadde
opplevd, og som kunne bekreftes
et kvart århundre etter at Jesu
hadde oppstått. Dette skriftstedet
har ikke vært tilbakevist.
Apostlene var villige til å lide
martyrdøden for sin tro. Dette
hadde de ikke gjort hvis de
hadde vært klar over at historien
om oppstandelsen var en løgn.
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Det at linklærne lå igjen i
graven, bekrefter også at Jesu
legeme ikke ble stjålet, for røverne
ville ikke ha tatt seg tid til å ta linklærene av Jesu legeme, i og med
at graven var bevoktet av soldater.
Det at graven var bevoktet av
romerske soldater som kunne få
dødsstraff hvis de sovnet på vakt,
tilsier også at det var utenkelig at
graven kan ha blitt røvet fordi de
hadde sovnet.
Jesus sa at disiplene ikke
kunne få Den Hellige Ånd før
Han hadde fullført sin gjerning
(Johannes 16:7). Det at de fikk
Den Hellige Ånd, tilsier at Jesus
fullførte oppdraget og viste seg
for Faderen etter oppstandelsen.
Hvis historien hadde vært falsk,
ville ikke forfatteren ha valgt
kvinner som de første vitnene.
Den gangen telte ikke en kvinnes
vitnesbyrd på langt nær så mye
som en manns.
Keiser Tiberius av Romerriket,
den mektigste mannen i verden
på sin tid, trodde på beretningen om Jesu liv, lidelse og
oppstandelse ifølge Tertullianus

(ca. 180 e.Kr.). Det sier litt om
hvor troverdig og kraftfull
historien om Jesus var i Hans
egen samtid. Historien om Jesus
og Hans oppstandelse er helt
avgjørende for vår tro på løftet
om evig liv.
Johannes’ store budskap var
inkarnasjonen (Johannes 1:14) og
hvor mye Gud elsket menneskeheten (Johannes 3:16). Gjennom
Jesus Kristus, Guds sønn, tok
Gud på seg «kjødet» og ble et
menneske. Men Jesus vendte
tilbake til Faderen noe annerledes
enn da Faderen sendte Ham til
verden. Jesus kunne vise tydelige
sår, som ble påført da Han tok
på seg verdens synd. Så mye
elsket Gud verden. I kapittel 5 av
Johannes’ åpenbaring beskrives
Jesus ved Guds trone som
Lammet som ble slaktet. Gud
har dermed tatt ansvar for at
Han har tillatt menneskehetens
lidelse. Jesus er i sannhet vår
redningsmann, Messias, og de
som tror på Hans navn, vil få evig
liv. Det var dette Johannes ville
fortelle deg. ❒

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Johannes 3:16–17
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