
RYKTENE LEVER - 
 

 

De ga soldatene mange penger og sa «Dere skal si at disiplene hans kom om natten 

og stjal ham mens dere sov -». De tok i mot pengene og gjorde som de fikk beskjed 

om. 

 OG DETTE RYKTET SPREDTE SEG BLANT JØDENE OG HAR HOLD SEG 

TIL DENNE DAG. (Matt 28,12- 15). 

  Ja, det har det faktisk. Ryktet har holdt seg til denne dag. Og det har spredt seg. 

Like hit til oss. Ryktet om at Jesu oppstandelse er et rykte. Ryktet om den naturlige 

forklaring. 

 Enten var det vel disiplene som stjal ham eller var han bare skinndød. Eller så 

gikk det vel litt rundt for de overspente vennene hans. Og hvis det så absolutt skulle 

være noe ekstra med Jesus etter hans død, så kunne det vel greie seg med liten gass-

sjel som unnslapp gravåpningen og flagret til Gud? 

 Men at liket skulle få liv - Nei, det har nok en naturlig forklaring. Jesus fra 

Nasaret - en stor skikkelse i verdenshistorien - Jesus Christ Superstar - levde og døde. 

Punktum. 

 Det faller ikke vanskelig å tro dette ryktet - Ryktet om den naturlige forklaring. 

All erfaring viser jo at vann renner nedover. Og ryktet om at det en dag rant oppover . 

Nei takk. Det skriver vi på overtroens ryktekonto. Den kroppen som er død, den er 

død. Stikk ukebladet under reimene på påskesekken. Og nyt noen velfortjente 

påskefridager i selskap med gåsunger og nyklekte kyllinger. Ja, det går fremdeles an å 

leve på ryktet. Ryktet om den naturlige forklaring. 

 Men noter deg at det fremdeles lever tusener på tusener av mennesker, som i 

likhet med undertegnede, lever på noe annet. På overbevisningen om at Jesus lever. 

Og at han følger meg fra jeg trer beina ut av senga en vanlig dag og helt til kveld og 

inn i nattemørket. Ja, han skal en dag følge med inn i dødens mørke og ut på andre 

siden. For hans død var mer en hans død. Den var det oppgjør med Gud som ingen 

kommer utenom. Og som ingen annen kunne overleve. Men han kunne. Derfor er 

også den tomme grav mer enn et rykte. 

 Det fins noe som er mer seiglivet enn ryktet om den naturlige forklaring: Det den 

realitet at Jesus lever. Den er så seiglivet at selv døden skal vise seg å ikke unne ta 

knekken på den. 

 Ryktene lever - Men også Jesus lever. Og den som lever med ham, overlever. God 

påske!  
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