
Påskeunderet  
Hva er det som setter tankene dine i sving når du tenker på påske? 
Ser du for deg hvite vidder som glitrer i solskinnet og en vrimmel av skiløpere med 
moderne skiutstyr og brune fjes, sol i hytteveggen og kos rundt peisvarmen? 
 
Ja, det er så bra, så bra alt sammen. Å, så heldige vi er som bor i et fredelig land med 
vakker natur og muligheter til å nyte de herligheter som blir gitt oss. Det er gaver fra 
Gud. Tenker du på det? 
 
Men påske er også noe annet. Den gjelder liv og død, den gjelder din og min sjel.  
 
«Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner», sa Jesus i sin 
avskjedstale til disiplene. Johs. 15,13. 
Han ga sitt liv Langfredag. Da han hang på korset sa han: «Far, tilgi dem for de vet 
ikke hva de gjør». Luk. 23,34. Han var Guds sønn som var prøvd i alt i likhet med 
oss. 
  
Gud er underets Gud og Jesus lever, Mark. 16, 1-7. Påskemorgen kom noen kvinner 
til graven og de sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra 
inngangen til graven?» Da de så opp, ble de var at steinen var veltet bort og Jesus var 
oppstanden. 
 
Steinen for Jesus grav er like tung og stor i dag. Men i dag blir ikke graven bevoktet 
av romerske soldater, men av tvilens soldater. Forstandens og intellektets tropper har 
overtatt vaktholdet. 
 
Først når steinen vi selv har plassert foran Jesu grav er fjernet, da får vi virkelig 
oppleve Påskeunderet.  
 

Deg være ære, Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være, Kristus underlagt 
Lyset fyller haven, se, en engel kom, 

åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom. 
Deg være ære, Herre over dødens makt, 
evig skal døden være Kristus underlagt. 

J.F.N.  


