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Det er fullbrakt!

Han skjøt opp som en spire for hans ansikt,

som et rotskudd av tørr jord.

Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,

ikke et utseende vi kunne glede oss over.

Han var foraktet, forlatt av mennesker,

en mann av smerte, kjent med sykdom,

en de skjuler ansiktet for.

Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.

Sannelig, våre sykdommer tok han,

våre smerter bar han.

Vi tenkte: Han er rammet,

slått av Gud og plaget.



Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.

Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.

Han ble mishandlet,
han ble plaget,
og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.

Jes 53, 1-7
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Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det 
ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. 
Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun 
løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre 
disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: 
«De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke 
hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre 
disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men 
den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom 
først. 
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Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men 
gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og 
han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet 
som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen 
med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg 
selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som 
var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram 
til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han 
måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. 
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Men Maria sto like utenfor graven og gråt. 
Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. 
Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu 
kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved 
føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. 
Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg 
vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme 
snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun 
skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, 
kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun 
trodde at det var gartneren, og sa til ham:
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«Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor 
du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» 
«Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til 
ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. 
Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har 
ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine 
brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som 
er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» 
Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til 
disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte 
hva han hadde sagt til henne. 

Joh. 20, 1-18
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Likkledet i Torino

• Ekte blod. 
• Vene- og arterieblod befinner seg pa ̊ helt riktige steder. 
• Mannen må ha blitt fjernet før det har gått 3-4 dager. 
• 33 / 58 pollenarter fra planter som kun vokser i Israel, pa ̊ 

noen steder i Tyrkia. 
• Romerske mynter, fra år 29-31 e.Kr. 

Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et 
rent linklede.

Matt 27,59



Likkledet i Torino

• Ikke maling, 
syre, 
fordampning 
eller avtrykk.

• Svimerke?

• …fra kraften / 
lyset i Jesu 
oppstandelse?



"La oss ikke gli gjennom verden og deretter gli 
inn i himmelen, uten å ha blåst i trompeten høyt 
og lenge for Forløseren, Jesus Kristus! 

La oss se til at djevelen vil holde en 
takkegudstjeneste i helvete, når han får nyheten 
om vår avgang fra slagmarken!"

C.T. Studd




