
PÅSKEN 2020 

Hva som skjedde med Jesus de dagene han var død, vil alltid være utenfor vår fatteevne.  
Men Bibelen forteller oss konsekvensene.  
Johannesprologen oppsummerer det meste: 
“lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det” (Joh. 1, 5). 

“… alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (Joh. 1, 12).  

“Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde” (Joh. 1, 16). 

I tidebønnen som vi bruker i Holum kirke for første påskedag ber vi: 

Denne natten har det skjedd: «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det»! 
Rop ut i glede: 
Det sanne Lys, som lyser for hvert menneske, har overvunnet døden! 
Kristus er stått opp fra graven! 
Kristus er sannelig oppstått! 

I går lå skaperverkets Herre død. Jorden var svøpt i tomhet og meningsløshet 
I dag er Kristus oppstanden, en ny tid har begynt 

I går hersket mørket, mørkets herre triumferte. I dag er mørkets herre overvunnet, hans bindende 
makt er slutt 
Jesus, verdens Lys har seiret 

Syndens regjeringstid er over, en ødelagt jord blir fornyet 
Vi blir satt fri til å leve i Lyset 

Derfor kan vi lovprise deg med alle dine navn: 
Rettferdighet, Sannhet, Nåde, Medlidenhet, Kjærlighet, Troskap, Renhet , Tidens fylde 

Du Menneskesønn som ble fristet i alt et menneske kan fristes i 
Du Menneskesønn som lot din egenvilje gå helt opp i Faderens vilje 
Du Menneskesønn som levde ditt liv slik vi er skapt til å leve - rett i all din ferd-  etter Guds bilde 
og vilje, helt uten synd og skyld 
Slik kunne du, rene og rettferdige menneske, gå veien inn i dødens ytterste mørke, og mørket tålte 
det ikke, for Lyset skinner i mørket, og mørket kan ikke overvinne det 

Slik kunne du slukke mørkets makt, for mørket kan ikke holde på Lyset 
Den urettferdige kan ikke holde på den Rettferdige 
Det urene kan ikke holde på den Rene 



Løgneren kan ikke holde på Sannheten 
Slik får sjelene i fangenskap se Lyset, og mørket kan ikke lenger holde på dem, for de er 
udødelige barn av den evige Gud og tilhører ham i evighet. 

Slik lider fristeren og taperen fra ørkenen sitt endelige nederlag 
“Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død hvor er din brodd, død, hvor er din seier” (Hos. 13, 
14 / 1. Kor. 54b-55).   Slik “oppfylles all rettferdighet” (Matt. 3, 15) 

Amen 

Dette får vi del i hver påske. Hver gang vi bekjenner våre feil, korsfester vi dem, lar dem dø, og får 
stå opp igjen med Kristus, rene og rettferdiggjort. Helt til vi ti minutter senere skjønner at vi må 
gjenta prosessen - og gjenta - og gjenta… 

Sånn feirer vi påske - i presens - hele året. 

PÅSKEMORGON 

Eg høyrde svarttrosten i 

dag tidleg     

Han satt i toppen av 

tuntreet 

og fløyta dei fyrste 

strofene av vår mot klår 

morgonsol  

Han er den fyrste    

som helsar Morgonljoset  

kvar vår 

Den fyrste som flyg  

frå den tomme grava  

med bod til oss  

TRE DRÅPER 

Jeg lever 
i tre dråper 
fra ditt ansikt 
din svette 
dine tårer 
ditt blod 

PÅSKEMORGEN 
FRA EN ÅPEN BOK  
  
Det smale lyset viser 
horisonten 

Himmelen eksploderer  
i gull og blod over jorda 
mens vi sover  

Vi våkner til hvitt lys 
og kan velge veien 

TK


