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   Prestens penn 
 
 

 

 
 

Verdens beste budskap! 
 

I påsken er vi samlet om verdens beste budskap. Det finnes ikke maken.  
Det som gjør sterkest inntrykk på meg når jeg leser påskeberetningen i Det Nye 
Testamentet, er den usvikelige og oppofrende kjærligheten Jesus har til alle menneskene 
rundt seg. Jesus ble sviktet og mishandlet, uskyldig dømt og forkastet, men det hindret 
ham ikke i å ville være alles frelser og døråpner. 
Påsken knytter våre liv til Jesus og viser oss at takket være ham, er framtiden lys. For vi 
inviteres med i Den Oppstandenes følge. Vi inviteres til å nyte godt av Jesu store seier. 
 

Profeten Jesaja fikk flere århundre på forhånd nøyaktig forutsi hvorfor Jesus måtte lide 
og død: ”Han ble såret for våre overtredeler, og knust for våre misgjerninger. Straffen  
lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.” (Jesaja 53, 5 ) 
 

Påskemorgen er menneskehetens aller vakreste dag. For da gis vi et lys og et håp som 
aldri slukner eller blir borte! Jesus selv sa det slik:  

”Jeg var død, men se jeg lever i all evighet!” ( Åpb. 1,18 ) 
”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” ( Matt 28, 20 ) 

 

I våre tre kirkebygg, er det Glesne Kapell som har en altertavle som skildrer påske-
morgenens store under.  Tre kvinner kommer til den tomme graven og møter en 
skinnende hvit engel som peker oppover og forkynner dem Jesu seierrike oppstandelse. 
Eyvind Skeie skrev i 2007 en salmetekst som skildrer nettopp dette: 
 

”Stenen var borte. Graven var åpen. 
Engelens klær var hvite som sne. 
”Vær ikke redde, han er oppstanden. 
Tørk deres tårer, kom hit og se!” 
 

Hjertene bevet, tankene flimret. 
Hvor var den vennen som vi holdt av? 
Da, i et lysglimt, så vi hans nærvær. 
Livet ble nytt ved Frelserens grav. 
 

Døden er borte, himmelen åpen. 
Jesus har seiret, slik som han sa. 
Gråtende ber vi, jublende tror vi: 
Han er oppstanden, halleluja!” 
 
En riktig God Påske ønskes dere alle ! 
 

Med vennlig hilsen   
Nils Christian Skjauff 


