
203

Kap. 30 – Kornbåndet løftes for Guds åsyn

”Da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob, 
og Salome og kjøpte krydder, for å gå og salve Ham. Meget tidlig om 
morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de 
til graven. Og de sa til hverandre: ”Hvem skal rulle bort steinen fra 
gravåpningen for oss?” Men da de så opp, så de at steinen var blitt rullet 
bort. For den var meget stor.” (Mark. 16, 1-4)

 Det var tidlig om morgenen den første dagen i uken (tilsvarende vår 
søndag). Det var dagen etter sabbaten, som det året også hadde vært en høytids-
sabbat (jf. Joh. 19, 31). Det var den 16. abib, og snart ville de mange tusen til-
reisende til Jerusalem få løftet sine kornbånd av førstegrøden i tempelet slik Gud 
hadde bestemt for denne høytiden (jf. Kap. 29). Disse kvinnene, som hadde fulgt 
Jesus nært mens Han reiste rundt og forkynte, hadde imidlertid en annen handling 
de ønsket å utføre. De ville gi utløp for sin kjærlighet til Jesus ved å salve Hans døde 
legeme.
 Kvinnene visste at en stor stein var rullet foran gravhulen i fjellet. Dette 
var vanlig for jødiske graver (jf. Joh. 11, 38-41). Spørsmålet som tynget dem nå, var 
hvordan de skulle få bort steinen fra gravåpningen. Da de kom inn i hagen, opp-
daget de at problemet var løst. Den store steinen var allerede rullet bort. Seglet som 
hadde forseglet graven, var brutt, og den romerske vaktstyrken hadde forlatt stedet 
(jf. Matt. 27, 66). Om begivenheten som førte til at de hundre romerske soldatene 
forlot sin post, forteller Matteus:

”Det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel kom ned fra himme-
len, gikk bort og veltet steinen fra åpningen og satte seg på den. Hans 
ansikt var som lynet, og hans klær så hvite som snø. Og vaktene skalv 
av frykt for ham, og de ble som døde.” (Matt. 28, 2-4)

 De romerske soldatene var de første vitnene til Jesu oppstandelse fra de 
døde. Begivenheten gjorde dem livredde, og de flyktet inn i byen. Ryktet om det 
som hadde skjedd, nådde snart de jødiske yppersteprestene. For å hindre at hend-
elsen ble kjent for de mange tusen jødene som nå befant seg i Jerusalem, bestemte 
de seg for å betale de romerske soldatene for å si at disiplene hadde stjålet Jesu 
legeme mens de sov på sin post. En slik pliktforsømmelse ville normalt bli straffet 
med døden, men de jødiske lederne ville sørge for at Pilatus unnlot å straffe dem. 
Tiltaket virket, og det falske ryktet ble spredt blant jødene i lange tider (Matt. 28, 
11-15).
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 Også kvinnene som hadde kommet for å salve Jesu legeme, ble forvir-
ret over det de så. De gikk inn i gravhulen, men oppdaget at den var tom. Senere 
fortalte de til andre av Jesu tilhengere hva de opplevde den morgenen. I Lukas 
evangelium står dette gjengitt slik:

”Mens de var i stor villrede over dette, se, da stod to menn hos dem i 
skinnende klær. Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, 
sa disse mennene til dem: 

”Hvorfor søker dere etter den levende blandt de døde? Han er ikke her, 
men er oppstått! Husk på hvordan Han talte til dere da Han fremdeles 
var i Galilea, da Han sa: ”Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige 
menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal Han 
oppstå igjen.””

Og de husket Hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt 
dette til de elleve og til alle de andre.” (Luk. 24, 4-9)

 Grunnlaget for deres tro skulle være oppfyllelsen av Jesu ord. I skuffelsen 
og sorgen over det som hadde hendt med Jesus, hadde de glemt hva Han hadde 
sagt. Men nå som engelen minnet dem på det, husket de Hans ord. Med ”frykt og 
stor glede” løp de for å fortelle de gode nyhetene til Jesu disipler, som fortsatt sørget 
over Ham (Matt. 28, 8). Men selv om deres budskap var i samsvar med Jesu ord og 
Det gamle testamentets profetier, ble de ikke trodd. Selv ikke etter at Jesus hadde 
vist seg for disse kvinnene (Matt. 28, 9), kunne disiplene tro det de fortalte.
 Den aller første som fikk se Jesus etter Hans oppstandelse, var Maria 
Magdalena (Matt. 16, 9). Hun kom til graven før de andre kvinnene, mens det ennå 
var mørkt. Da hun fikk se at steinen var fjernet fra gravåpningen, løp hun tilbake 
til byen og fortalte det til Peter og Johannes. Maria fikk derfor ikke med seg møtet 
som de andre kvinnene hadde med de to englene i gravhagen. Det glade budskapet 
om Jesu oppstandelse var fremdeles ukjent for henne.
 Etter at Johannes og Peter hadde sett den tomme graven og vendt tilbake 
til sine hjem, ble Maria stående alene utenfor. Gråtende tittet hun inn i graven. Der 
fikk hun se to engler. Johannes forteller videre om hennes opplevelse:

”Da sier de til henne: ”Kvinne, hvorfor gråter du?” Hun svarer dem: 
”Fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt Ham.” 
Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der, 
men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: ”Kvinne, hvor-
for gråter du? Hvem leter du etter?” Hun tror det er gartneren og sier til 
Ham: ”Herre, hvis det er du som har båret Ham bort, så si meg hvor Du 
har lagt Ham, så skal jeg hente Ham.” Jesus sier til henne: ”Maria!” Hun 
snur seg og sier til Ham: ”Rabbuni!”, som betyr Mester.” (Joh. 20, 13-16)

 Maria kjente igjen sin Mester, og hun ville omfavne føttene Hans og tilbe 
Ham. Jesus hadde vist stor omsorg for den sørgende Maria. Han hadde sett hennes 
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tårer, og Han kom til henne med trøst. Men Han tillot henne ennå ikke å tilbe eller 
røre seg.

”Jesus sier til henne: ”Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til 
Min Far. Men gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far 
og deres Far, og til Min Gud og deres Gud.” Maria Magdalena kom og 
fortalte disiplene at hun hadde sett Herren og at Han hadde sagt dette 
til henne.” (Joh. 20, 17-18)

 Det var etter denne begivenheten at Jesus viste seg for de andre kvinnene:

”Og da de gikk for å forkynne det til disiplene Hans, se, da møtte Jesus 
dem og sa: ”Fryd dere!” Så kom de frem og grep om føttene Hans og 
tilbad Ham.” (Matt. 28, 9)

 Jesus tillot nå at kvinnene omfavnet Hans føtter og tilbad Ham. Men 
hvorfor denne store forskjell? Hvorfor godtok ikke Jesus at Maria rørte og tilbad 
Ham, mens Han senere godtok dette fra de andre kvinnene? I tiden som var gått 
fra Han første gang viste seg for Maria Magdalena, til Han nå viste seg for de andre 
kvinnene, hadde det funnet sted en viktig begivenhet. Det var denne begivenheten 
som var blitt symbolisert av kornbåndet på førstegrødens høytid. Om feiringen av 
denne høytiden hadde Gud sagt:

”Når dere kommer inn i det landet Jeg gir dere, og høster inn avling-
en der, da skal dere føre et kornbånd til presten fra førstegrøden av 
avlingen. Han skal løfte kornbåndet for Herrens åsyn, så det kan finne 
velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det.” 
(3. Mos. 23, 10-11)

 Det var nå den 16. abib, dagen etter høytidssabbaten. Kornbåndet av 
førstegrøden skulle løftes for Guds åsyn i tempelet – ”så det kan finne velbehag på 
deres vegne”. Dette kornbåndet var, som vi så, et bilde på Jesus (jf. Kap. 29). Hele 
handlingen med å løfte kornbåndet – på den tredje dagen – var et bilde på hvordan 
Jesus på den falne menneskehetens vegne, skulle motta Guds velbehag. Til Maria 
Magdalena hadde Jesus sagt:

”Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men gå til Mine 
brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min 
Gud og deres Gud.” (Joh. 20, 17)

 Jesus hadde ennå ikke vært hos Faderen da Han viste seg for Maria. Han 
hadde tatt på seg menneskenes synd og skyld, og Han hadde lidt syndens konse-
kvens, døden, i deres sted. Han hadde vært død, men nå var Han levende. Den 
forløsende delen av frelsesplanen var blitt gjennomført. Det store spørsmålet var 
nå om Gud ville godta Hans offer? Kunne menneskene oppnå evig liv gjennom det 
Han hadde utført?
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 Før Jesus ville ta imot menneskers tilbedelse, ville Han ha Guds forsikring 
om at Hans stedfortredende offer var tilstrekkelig. Også dette var en nødvendig del 
av frelsesplanen, og det var blitt vist gjennom symbolene på forhånd. Kornbåndet 
av førstegrøden fra årets avling ble løftet for Guds åsyn for å finne velbehag på de 
troendes vegne. På samme måte steg Jesus frem for Faderen for å finne velbehag på 
vegne av oss. At Han senere den dagen godtok tilbedelse fra sine etterfølgere, viser 
at Han da hadde fått Guds forsikring om at Hans offer var tilstrekkelig. Menne-
skene hadde fått en garanti for at de kunne oppnå evig liv gjennom tro på Ham. 
Forløsningen var fullbrakt. Jesus var blitt ” førstegrøden av dem som er sovnet inn” 
(1. Kor. 15, 20). 

”Ham [Jesus] stilte Gud offentlig frem som nådestol i Hans blod, ved 
troen, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde 
båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville Gud vise sin 
rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og 
gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.” (Rom. 3, 25-26)

 Jesu død hadde stadfestet den nye pakt (jf. Kap. 13). Gjennom Jeremia 
hadde Gud sagt:

”Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Isra-
els hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres 
fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet 
Egypt. De brøt Min pakt...” (Jer. 31, 31-32)

 Den egentlige pakten ble forkynt for Adam og Eva kort tid etter syndefall-
et (1. Mos. 3, 15), men allerede før den tid hadde innholdet i den vært klart (jf. Kap. 
6). Jesu død, symbolisert av påskehøytiden, oppfylte rettferdighetens prinsipp. Jesu 
fremstilling for Faderen, symbolisert av førstegrødens høytid, stadfestet paktens 
gyldighet. Med referanse til de gammeltestamentlige symbolske handlingene, står 
det i Hebreerbrevet om Jesus (Messias):

”Men Kristus kom som Yppersteprest for de kommende goder, og Han 
gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort 
med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen. Ikke med blod 
av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Han inn i Det aller 
helligste én gang for alle, og fant en evig forløsning.

For om blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjød-
ets renhet når det blir stenket på de urene, hvor mye mer skal da ikke 
Kristi blod, Han som ved en evig Ånd bar seg selv frem uten lyte for 
Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger så dere kan tjene den 
levende Gud? [jf. Hebr. 9. 9]

Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har 
funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik 
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at de som er kalt, kan få oppfylt løftet om den evige arven.” (Hebr. 9, 
11-15)

 Å bringe kornbåndet til tempelet ville etter Jesu død ikke lenger kunne 
gi noen Guds velbehag. Handlingen var en del av den gamle pakt fra Sinai-fjellet, 
seremoniloven som nå var blitt ”foreldet og gammel” (jf. Kap. 13 og Hebr. 8, 13).

”For loven førte ikke noen ting til fullkommenhet. Men et bedre håp 
føres inn, og ved dette kan vi komme nær Gud.” (Hebr. 7, 19)

 Etter at Jesus hadde vært hos Faderen og mottatt bekreftelsen på at Hans 
offer var tilstrekkelig for menneskers frelse, viste Jesus seg for de kvinnene som 
tidlig om morgenen hadde kommet til graven for å salve Ham:

”Og da de gikk for å forkynne det til disiplene Hans, se, da møtte Jesus 
dem og sa: ”Fryd dere!” Så kom de frem og grep om føttene Hans og 
tilbad Ham.” (Matt. 28, 9)

 Det var et gledens budskap Jesus hadde til dem: ”Fryd dere!” Senere, om 
ettermiddagen, viste Jesus seg for to andre troende som var på vei til landsbyen 
Emmaus. I likhet med Maria kjente heller ikke de igjen Jesus, selv ikke da Han 
samtalte med dem, for ”deres øyne ble holdt igjen” (Luk. 24, 16). Som svar på Jesu 
spørsmål om hvorfor de var så sørgmodige, svarte Kleopas:

”Er du den eneste fremmede i Jerusalem, og har Du ikke fått kjennskap 
til alt det som har hendt der i disse dagene?” (Luk. 24, 18)

 Jesu inntog til Jerusalem og rensingen av tempelet hadde vakt oppsikt 
blant de mange jødene som hadde kommet til byen i anledning påskehøytiden. 
Også korsfestelsen, som hadde funnet sted ved en av hovedveiene inn til byen, 
hadde tiltrukket seg manges oppmerksomhet (jf. Matt. 27, 39; Joh. 19, 18-20). Men 
da Jesus gav inntrykk av ikke å kjenne til dette, fortalte de Ham hva som hadde 
funnet sted:

–”Alt dette som har hendt med Jesus fra Nasaret, en mann som var en 
profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, om hvordan 
yppersteprestene og rådsherrene våre overgav Ham til å bli dømt til 
døden og korsfestet Ham. Men vi håpet at det var Han som skulle 
forløse Israel. Dessuten er det i dag den tredje dagen siden alt dette 
skjedde. Ja, og noen kvinner iblant oss, som kom tidlig til graven, har 
oppskaket oss. De hadde ikke funnet legemet Hans, men kom og sa at 
de hadde sett et syn av engler som sa at Han lever. Noen av dem som 
var sammen med oss, gikk da til graven og fant det nøyaktig slik som 
kvinnene hadde sagt. Men Ham så de ikke.” (Luk. 24, 19-24)

 Jesus sa da til dem:
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”Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt det som profe-
tene har talt! Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til sin herlig-
het?”  (Luk. 24, 25-26)

 Deretter viste Han dem det som var skrevet om Messias i de gammeltesta-
mentlige skriftene, fra Mosebøkene og alle profetene. Mens solen var i ferd med å 
gå ned, nærmet de seg Emmaus. De to mennene inviterte Jesus til et måltid. Idet 
Han brøt brødet og gav til dem, ”ble øynene deres åpne, og de kjente Ham igjen” 
(Luk. 24, 31). Jesus ble usynlig for dem, men ivrige av begeistring skyndte de seg 
tilbake til Jerusalem i kveldsmørket. I anledning påskehøytiden ble Østporten også 
holdt åpen om natten, og de kom seg inn i byen. Der oppsøkte de de andre troende 
og fortalte dem hva de hadde opplevd. Likevel var det ikke alle som kunne tro det. 
Da viste Jesus seg for dem igjen.

”Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus selv midt iblant dem og sa til 
dem: ”Fred være med dere!” Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og 
trodde at det de så var en ånd. Han sa til dem: ”Hvorfor er dere forvir-
ret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og 
føttene Mine, at det er Meg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt 
og bein, slik dere ser at Jeg har.” Da Han hadde sagt dette, viste Han 
dem hendene og føttene sine. 
...
Så sa Han til dem: ”Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg frem-
deles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet 
om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.” Og Han åpnet deres 
forstand så de kunne forstå skriftene. Han sa til dem: 

”Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide 
og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes 
forlatelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag. Dere skal be-

”Etter at Jesus var oppstått tidlig på den første dag i uken, viste 
Han seg først for Maria Magdalena... Hun gikk og fortalte det til 
dem som hadde vært sammen med Ham, og som nå sørget og 
gråt. Og da de hørte at Han levde og var blitt sett av henne, trodde 
de det ikke. Etter dette viste Han seg i en annen skikkelse for to av 
dem, mens de var på vei ut på landet. Og de gikk og fortalte det til 
de andre, men heller ikke dem ville de tro. Senere viste Han seg for 
de elleve mens de satt til bords. Og Han irettesatte dem for deres 
vantro og deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som 
hadde sett Ham etter at Han var oppstått.” 
      (Mark. 16, 9-14)
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gynne i Jerusalem, dere er vitner om alt dette. Se, Jeg sender Min Fars 
løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra 
det høye.”” (Luk. 24, 36-40. 44-49)

 De som hadde vært vitne til Jesu liv, død og oppstandelse og hadde fått 
undervisning fra Ham, skulle dele sitt vitnesbyrd om Guds frelsesplan med alle 
mennesker. ”I din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet,” hadde budskapet 
vært til Abraham (1. Mos. 22, 18). Gjennom profeten Jesaja hadde Gud sagt:

”Sannelig, Jeg har gitt Ham som vitne for folkene, fyrste og hersker for 
folkene. Sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner, folkeslag som 
ikke kjenner deg, skal løpe til deg, på grunn av Herren, din Gud og Isra-
els Hellige. For Han herliggjør deg. ... De ugudelige må forlate sin vei, 
og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, og 
Han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig.” 
(Jes. 55, 4-7).

 De troende skulle i likhet med døperen Johannes forkynne budskapet om 
”omvendelse og syndenes forlatelse i [Jesu] navn”. Budskapet skulle forkynnes for 
alle folkeslag. Da Jesus senere gjentok misjonsbefalingen for en større gruppe tro-
ende i Galilea, sa Han:

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og 
se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt. 28, 18-20)

 Det var et viktig oppdrag, men Jesu disipler var ennå ikke klare til å utføre 
det. ”Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye,” hadde Jesus 
sagt til dem (Luk. 24, 49). Kraften som Jesus ønsket å utruste dem med, ville sette 
dem i stand til å være Hans vitner for alle verdens folkeslag. 

”Som Faderen har utsendt Meg, sender også Jeg dere.” 

                  (Joh. 20, 21)
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