Påskedag
PÅSKEN ER EN GJENFØDELSE TIL NYTT LIV.

Matt 28, 1-10, Rom 14,7-9 Jes 52, 7-10
Jeg er fortsatt fascinert av årstider i Norge. Tilsynelatende kommer våren samtidig
som påsken, som blander seg så bra. Jeg innså at stemningene til folk i Oslo
forandrer seg med årstidene. Det er alltid fantastisk å se spenningen og gleden som
vårsesongen bringer med seg. Solen og lyset som lar gresset vokser, blomster,
planter og trær, alt peker på et nytt liv etter lang tid med mørket, snøen og kulden.
«Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa.» Dette var engelens ord til
kvinnene ved graven. Matteus, Lukas, Markus og Johannes nevner at kvinner gikk til
graven veldig tidlig om morgenen for å salve Jesu kropp, men bare Markus nevner
tre kvinner.
Matteus nevner Maria Magdalena og "den andre Maria", som noen fortolkere hevder
var Maria, mor til Jakob og Josef (Joses), (Mark 15,47 - 16,1). Jesus hadde snakket
om sin død og oppstandelse, men det virker som ingen trodde det før det skjedde.
Den tomme graven var en bekreftelse på hva Jesus hadde snakket om. Han hadde
oppfylt frelsens misjon som Gud sendte ham for å utføre. Jesus hadde overvunnet
synd og dødens makt, han var stått opp til et nytt liv. De samme kvinnene som
hadde vært vitne til Jesu smerte, lidelse og død, var vitne til hans seier. Vi vet også
at kvinner ikke hadde noen status i den jødiske kulturen. Hvorfor valgte Gud dem til
å være de første vitnene til Jesu oppstandelse, en så viktig hendelse? Var det fordi
myndighetene ville ha tvilt på disiplene om de hadde vært vitner? Jeg tror ja,
myndighetene fryktet allerede at Jesus ville bli stjålet av hans disipler, det er derfor
de hadde soldater som voktet graven.
Påsken er en oppfyllelse av det største løftet som Gud ga fra sin kjærlighet til sin
skapelse. Frelse er ikke bare for mennesker, men for hele Guds skaperverk. Da
mannen og kvinnen ikke adlød Gud, kom under Guds forbannelse, jorden og dyrene
ble også forbannet. Som et resultat av synd lider skapelsen forbannelsens smerte,
inntil Gud forløser dem gjennom frelse (Rom 8, 19-23).
Påske handler om glede og håp.
Det er interessant å forestille seg å være en av kvinnene som hadde besøkt graven.
Det er helt fantastisk å tenke på deres vilje til å gå til graven selv om de visste at det
var en stor stein. På veien lurte de på hvem som ville rulle bort steinen, men
ingenting ville stoppe dem fra å gå for å salve Jesus. Plutselig ved ankomst så de
steinen var rullet over! Så var en engel der med gode nyheten til dem, alt skjedde så
fort. Han instruerte dem om å ta nyheten til disiplene. Kan du forestille deg
kvinnenes reaksjoner? «Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende
glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.» Ja, det var et skremmende
scenario. Mens de fordøyde sannheten om hva som nettopp hadde skjedd, må de
ha vært begeistret for de gode nyhetene. De hadde alle grunner til å feire, det var
håp igjen, Kristus hadde overvunnet lidelse, synd og død.

Siden i fjor har hele verden vært dekket med covid-19 mørke, mange er redde. Det
er vanskelig å se glede og håp denne påsken. Men Jesus er fortsatt vår kilde til
styrke, håp og fred. Han vant, og vi ønsker å vinne. Påsken er en påminnelse til oss
om at det er lys i enden av tunnelen. Det er håp når vi har tro på Gud. Ja, vi kan gå
gjennom vanskeligheter og lidelser, men vi er vinnere i Kristus som er i oss. Akkurat
som kyllingen sliter med å bryte skallet og komme ut av et egg, er vi sterke i Gud.
Som kvinnene som gikk til graven uten å vite hvem som ville rulle bort steinen for
dem, oppfordres vi til å møte livet positivt. Ved tro er vi sterke til å bryte gjennom
våre utfordringer og se Guds lys. Selv når Gud kaller oss hjem, vil vi overvinne
døden og oppstå.
Paulus utfordrer oss i romerne til å leve for Kristus, et liv som forherliger Gud. Vårt liv
er ikke vårt, men det tilhører Gud. Selv når han henter oss hjem, tilhører vi fortsatt
ham (Rom 14,7-9). Å leve for Kristus betyr å overgi seg til ham slik at man blir
forvandlet til å tenke som ham, så vil manns tanker og handlinger forherlige ham.
Når folk lever i synd, er de døde etter sine egne ønsker og tanker. Men Gud er full av
kjærlighet og barmhjertighet. Det er derfor han sender Jesus Kristus for å frelse sin
skapelse, for å bringe dem inn i et nytt liv.
● Påske er gjenfødelse.
● Påske er glede og håpe.
● Påske er å overvinne synd og død gjennom Jesus Kristus.

