Prestens penn
Guds ja

Påskedagene er etterlengtet. Mange håper på godvær og litt ekstra tid
til å sitte i solveggen hjemme eller på hytta. Det er godt å finne roen
og kjenne at det går mot lysere tider. Solen varmer, dagene er lengre,
fuglene kvitrer.
I Salme 124 i bibelen står det: ”Vi slapp fri som fuglen fra
jegerens snare. Snaren røk, og vi slapp fri.” Det er på mange måter
påskebudskapet i kortform. Jesus dro inn i Jerusalem for å fri oss fra
den evige død. Jesus ville gi oss en frihet som varer. Derfor betalte han
var skyld ved å gi sitt eget liv som løsepenge. Da Jesu frelsesverk var
fullført, revnet forhenget i tempelet, fra øverst til nederst. Det var Guds
ja til Jesus frelsesverk. Det er Guds ja til oss. Nå kan vi være Guds
frie barn. Nå har Jesus gitt oss fri adgang til Guds trone. Nå er Guds
rike vårt evig tilholdssted. Det som hender med Jesus i ”den stille uke”
synliggjør så sterkt Guds kjærlighet til oss. I ungdommen lærte jeg en
enkel sang, som forteller om betydningen av det som skjedde:
”Det var alene Jesus led, hist i Getsemane.
Alene drakk Han angstens kalk og led vår straff og ve.
Alene! Alene! Han stod alene der. Han gav seg selv i døden hen,
alene led og kjempet Han for deg!
Det var alene Jesus stod til doms i retterhall.
Alene tornekronen bar, blant fiender uten tall.
Alene hang Han på sitt kors, så andre frelses kan.
Forlatt av mennesker og Gud, Han ble vår Frelsermann.”
Påskedagenes hendelser ble nøye forutsagt av profeten Jesaja:
”Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke bort tårene fra
hvert ansikt. Den dagen skal de si: ”Se, dette er vår Gud! Vi håpet på
ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble
og glede oss over hans frelse!”
( Jesaja 25, 8 – 9 )
Påskebudskapet er Guds ja til Jesus og til oss!
God Påske i hjem og kirke !
Med vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff
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