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   Prestens penn 
 
 
 

                  Påskeliljer viser vei 
 

Gule påskeliljer har blitt et symbol på den høytiden vi nå står foran, hvorfor 
det? Jo, fordi gult er selve solens farge, og er det noe påsken handler om, ja, så er det 
hva Gud har gjort for at solskinn fra det høye skal nå fram til oss. Påskeliljer bøyer sine 
hoder i ærbødig takk, det gjør også den som ser inn i hva Jesus Kristus har gjort for oss 
alle. 

Hver dag i Kristi lidelsesuke er mettet med hendelser som viser oss Guds 
enorme kjærlighet til menneskeheten. Jesus, Guds Sønn, lider – dør – og overvinner 
døden – for oss – for vår skyld. Jesus led for å forsone verden med Gud, og han døde 
for at vi skulle leve og bære kjærligheten ut i verden. 

Hver eneste gang vi er samlet til gudstjeneste, framsier vi i trosbekjennelsen 
det som skjedde med Jesus denne spesielle uken i Jerusalem. Og hver gang nevnes 
også Pontius Pilatus, den romerske guvernøren over Judea, som etter press fra folket 
felte den endelige dødsdommen over Jesus. 

Alle evangelistene har med bruddstykker av Pilatus sin samtale og forhør av 
Jesus. Den som leser nøye, ville nok straks oppdage den ”kattepine” Pilatus kom i. 
Under forhøret blir han overbevist om at Jesus er uskyldig, samtidig presses han til det 
ytterste til å imøtekomme folkets vilje. Matteusevangeliet forteller at før Pilatus dømte 
Jesus til døden, vasket han sine hender foran menneskemengden og sa: ”Jeg er 
uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.” Og hele forsamlingen svarte: ”La 
hans blod komme over oss og våre barn.” Da gav han Barabbas fri, men han lot Jesus 
piske og overgav ham til korsfestelse.” ( Matt 27, 24 – 26) 

Innfor Gud kan ingen vaske sitt liv rent på egenhånd. Det var derfor Jesus 
kom. For å gi oss Guds solskinn, tilgivelse og framtidshåp. Det gis oss aldeles ufortjent. 
Barabbas satt fengslet pga opptøyer og mord. Han hadde aldri drømt om å bli satt fri. 
Den friheten ble bare mulig ved at Jesus tok hans plass.  

Da dåpsvannet rant over ditt hode ble Kristi seier og renhet gitt deg. Den 
ufortjente godhet Gud møtte deg med i dåpen, gir han deg også hver gang du ber ham 
om nåde. Da trenger vi å lære av påskeliljene – å bøye hodet i takk til Gud!  
 
GOD PÅSKE ! 
 
Med vennlig hilsen 
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