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   Prestens penn 
 

                       Påskelektyre 
 
     For mange nordmenn betyr påsken først og fremst velfortjent ferie, avslapping og 
hvite vidder. Påskelektyre hører også med og det er mye å velge mellom i bøkenes 
verden.  
     Den beste påskefortellingen finner du garantert i Bøkenes Bok.  
For påskehøytiden er jo direkte knyttet til begivenheter i Jesu liv, med en særlig 
konsentrasjon om det som skjedde ei uke i Jerusalem. Gjennom innlevelse og meditativ 
tilnærming, kan du oppleve påskehendelsene i de indre bilder som bibeltekstene 
skaper når du leser dem oppmerksomt. Se for deg hendelsene, som om du var der 
selv. Forestill deg stemningen, folkelivet og bli med gjennom alt Jesus gjennomgår. 
     Åndelig lesning er alltid å lese i presens, i nåtid, og den er alltid personlig. Still deg 
ved siden av aktørene i fortellingen, lytt og observer. Våger du å legge den reserverte 
distansen til side og bli med der  handlingen utspiller seg,  blir du garantert møtt og 
utfordret av selve kjernen i påskebudskapet: ”Alt dette gjorde Jesus og gjenomgikk 
Jesus  for deg!”  
     Noen dager etter påskemorgen oppsøkte Den Oppstandne vennene sine bak 
stengte dører. Han hilste dem med fred og viste dem forsoningens sårmerker. Så 
sendte han dem ut til tjeneste i Guds rike. Les og lytt, for dette er også ord til deg og ditt 
liv. Og den mest innholdsmettede kjærlighetserklæring som noen gang er blitt uttalt, er 
Jesu siste ord på korset; ”Det er fullbrakt” Det var for deg og til deg disse ord ble sagt! 
  
”Den tredje dagen står han opp, 
vår Frelser og vår bror 
så går han stille rundt til oss 
som tviler og som tror. 
Han kommer fra det dunkle sted 
hvor dødens skygger er, 
men lyset stråler fra hans blikk 
og nå er Jesus her. 
 

”Kom hit, min venn,” han hvisker mildt, 
”kjenn merket på min hud! 
Jeg døde og stod opp igjen 
for jeg er livets Gud. 
Jeg døde og stod opp for deg.” 
han sier med et smil. 
Da kaster jeg meg ned for ham 
med all min tro og tvil.”

( Eyvind Skeies salmebok, nr. 110 v 2 – 3 )      
 

God påske !                           
 
Med vennlig hilsen                                           
Nils Christian Skjauff 
 


