
   Prestens penn 
                

LIVET  VANT ! 
 

Påske ….  
for mange betyr det ordet først og fremst lange skiturer over hvite vidder 
eller det å kunne slappe av med ei god  bok i solveggen på hytta eller 
hjemme. 
 

Påskens virkelige  innhold er allikevel det drama som utspant seg i 
Jerusalem for ca. 2000 år siden. Påskedramaet er ofte blitt kalt  for tidenes 
krim, med sine sammensvergelser, allianser, forræderi, svik, justismord, 
blodsutgytelse og overraskende slutt. Evangelistene i Det Nye Testamentet 
bruker nesten ¼ av plassen i bøkene sine til å gjenfortelle hva som hendte i 
den siste  uken av Jesu liv. Hvorfor? Jo, fordi Gud ikke  gikk utenom 
ondskapen i denne verden, men møtte den ansikt til ansikt. 
 

Det var ikke  mange som skjønte korsets nødvendighet. De fleste  syntes at 
Jesus sviktet alle deres forventninger. Hvorfor tok han ikke igjen? Hvorfor 
satte han ikke bødlene på plass? Hvorfor valgte han i stedet å gå i forbønn 
for de  som hånet, pisket, pinte og slo ham og til sist naglet ham fast til 
korset? I Matteusevangeliet kapittel 27 og vers 42 står det: 
 

"De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham. Det gjorde også 
overprestene, de skriftlærde og de eldste, og de sa: "Andre har han frelst, 
men seg selv kan han ikke frelse!" 
 

    
   Nei, heldigvis kunne ikke Jesus redde seg selv.  
   Hans kjærlighet til oss gjorde det helt umulig. 
 

   Jesus ofret sitt liv for å sikre oss vår forsoning med 
   Gud. Det er ikke noe Jesus eier som han ikke ønsker 
   å dele med oss! I påskedramaet ser vi at Guds  
   kjærlighet til oss er sterkere enn alt, til og med  
   sterkere enn døden. Derfor, hvis vi skulle finne en 
   passende overskrift over påskedramaet, måtte det bli 
   det en av påskesalmene sier:    
   "Livet vant, dets navn er Jesus!" 
 

                                                  God Påske ! 

Vennlig hilsen 
Nils Christian Skjauff 
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