
DEN FØRSTE KRISTNE 
PÅSKE VAR INGEN 
TURIST- OG 
HØYFJELLSPÅSKE  
Det sto i korsets og oppstandelsens tegn  
 
 I våre dager er påsken blitt en turistfest som strekker seg over nesten to uker. 
Byene er tomme, og folk drar til fjells. Påsken for de første kristne var noe helt annet. 
Den sto i korsets og oppstandelsens tegn og ble feiret i løpet av ett døgn, forteller 
fakultetslektor Oskar Skarsaune ved Menighetsfakultetet. Gjennom opplysninger fra 
kirkefedrene kan vi få et godt bilde av hvordan de kristne feiret sin påske ca. år 200 
etter Kristus: 
 
 Påskefeiringen begynte først kvelden før vår første påskedag. Da samlet 
menigheten seg for å mines Jesu lidelse og død. I Lilleasia skjedde dette alltid om 
kvelden den 14. Nisan, altså samme kveld som jødene feiret sitt påskemåltid. Mens 
jødene spiste, fastet de kristne. For dem var tiden for glede og fest ennå ikke kommet. 
Hele kvelden og natten var de sammen i bønn og faste. Først ved morgengry kom det 
store omslaget: Herren er oppstanden! 
 Også i andre deler av kirken ble påsken feiret slik, men mange valgte å våke og 
feste natten før den første søndagen etter den 14. Nisan. Det var også denne måten 
som til sist seiret og som ble vanlig skikk i kirken.  
 Opprinnelig ble altså påsken feiret i løpet av ett eneste døgn, fra lørdag 
morgen. Først senere begynte de kristne også å feire minnet om Jesu død, på fredag 
før påskedag. 
 Det er lett å forestille seg at dem natten våkenatten, som ble avløst av 
påskemorgens jubel og glede, må ha vært en mektig, opplevelse. Særlig en gruppe i 
menigheten levde intenst med, de som skulle døpes. Omkring år 200 var det vanlig 
praksis i kirke å ha dåp på påskedags morgen Etter ca. ti måneder med undervisning 
var det nå det store blikket kommet da de i dåpen skulle dø bort fra hele sitt gamle liv, 
fra hedenskenskap synd og stå opp til et nytt liv med Kristus og bli lem av hans 
menighet. Ikke noe tidspunkt kunne passe bedre enn påskedags morgen. Da sto 
Kristus opp fra de døde, og i dåpen står vi opp med ham til et nytt. 
 Slik omtrent var den eldste kristne påskefeiringen. Det var ingen turist- og 
høyfjellspåske. Det var en påske i korsets og oppstandelsens tegn, med bønn og faste, 
men også i stor og inderlig glede. 
 Jesus er oppstanden, jaa han oppstanden! 

Oskar Skarsaune 


