
Prestens penn

Den viktigste uken i hele vår tidsregning.

Så er den her igjen, påskehøytiden, som minner oss om den aller mest 
betydningsfulle uke i hele vår tidsregning: Den uken i Jerusalem da Jesus 
Kristus gav sitt liv for oss.
Uten påskeukens hendelser hadde vi ikke hatt noen sikkerhet og håp utover 
de få eller mange dager vi måtte få å få leve her på jorden. 
De fleste ting vi fester vår trygghet og identitet til, kan jo rakne i et nu. Venner 
og familie kan svikte eller bli tatt fra oss, karriere, penger og helse gir heller 
ikke noen evigvarende livsgaranti. Men ett holdepunkt i livet står fast og er 
evig slitesterkt, verd å bygge livet på og holder helt til mål. Det er budskapet 
om ham som døde og oppstod for oss!

Dagene i påskeuken rommer i seg et rystende drama og Guds ufattelig 
kjærlighet.
For på Golgatahøyden utenfor bymuren i Jerusalem ble det reist et kors. 
Til det korset ble verdens frelser naglet fast og sammen med ham, hele 
menneskehetens skyldbrev. All verdens synd og svik og alt det vi mennesker 
roter til av ondskap, alt dette ble av Gud veltet over på Jesus. På korset 
betalte Jesus oss ut av skyld og gudsforlatthetens mørke.
Jesu Kristi kors har derfor blitt en nøkkel som låser opp vår tilværelse. Korset 
er nøkkelen som åpner for oss Guds tilgivelse, Guds uendelige gode nåde.
Vi låses ut av mørkets og dødens fengsel – ut til glede og fred som Guds frie 
barn.

I den gravhagen i Jerusalem som kalles Gordons Golgata, ett av stedene som 
man mener kan være Jesu gravsted, er det på døren inn til graven et skilt som 
sier:
”Han er ikke her, for han har oppstått!” Det er en gjengivelse av engelens ord  
påskemorgen, slik vi finner dem i Markusevangeliet kapittel 16:
”Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er 
ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!”

”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!

En velsignet Påskehøytid ønskes deg og dine!

Beste hilsen
Nils Christian Skjauff.

Døden er borte, himmelen åpen.
Jesus har seiret, slik som han sa.
Gråtende ber vi, jublende tror vi:
Han er oppstanden, halleluja!” 

 ( Eyvind Skeies salmebok nr. 123.)

2

MHB 1-12.indd   2 07.03.13   13.41


