
Johannes 20,1-10:

Graven er tom, 
Jesus lever!



«1 Men på den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig 

til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var 

tatt bort fra graven. 2 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 Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de 

har lagt ham. 3 Peter og den andre disippelen gikk da av sted 

og kom til graven. 4 De to løp sammen, men den andre 

disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til 

graven. 5 Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men 

han gikk ikke inn. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn 

i graven. Han så linklærne som lå der, 7 og at svetteduken, 

som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med 

linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. 

8 Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet 

først til graven. Og han så og trodde. 9 For de hadde ennå 

ikke forstått Skriften, at han måtte stå opp fra de døde. 

10 Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen.» 



Kvinnene på vei til graven:
Maria Magdalena, Maria 
(Jesu mor), Johanna, 
Salome ...

«Men på den første dagen i 
uken kom Maria Magdalena 
tidlig til graven, mens det 
ennå var mørkt.» (v.1) 

«Steinen var tatt 
bort fra graven» (v.1)



«De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har 
lagt ham. Peter og den andre disippelen gikk da av sted og 
kom til graven.» (v.2-3). 



Venstre: Linkledet i 

Torino (Italia)

Høyre: Svetteduken i 

Oviedo (Spania)



«Da gikk også den andre disippelen (Johannes) inn, han som var 
kommet først til graven. Og han så og trodde. For de hadde ennå ikke 

forstått Skriften, at han måtte stå opp fra de døde.» (v.8-9). 



«Disiplene gikk 
så hjem til seg 

selv igjen.»
(v.10). 



Tro – å se, å ikke se
Det synlige, det rasjonelle, det metafysiske, tvil og skepsis ...

Kan vi tro uten først å ha sett?

«Jesus sier til ham 

(Tomas): Fordi du 

har sett meg, tror 

du. Salige er de 

som ikke ser, og 

likevel tror.» 

(v.29). 



«Ham elsker dere, enda dere
ikke har kjent ham. Ham tror
dere på, enda dere nå ikke ser 
ham.» (1.Pet 1,8). 

«Men tro er full visshet om 
det en håper, overbevisning om 
ting en ikke ser.» (Hebr. 11,1).

«For vi vandrer i tro, uten å 
se.» (2.Kor.5,7) 



“Prisen for en frimodig tro”



Korsets kraft og oppstandelsens kraft


