PÅSKEN DAG FOR DAG
Jesus var atte dager i Jerusalem - en hellig uke fra søndag til søndag.
Vi vil følge Jesus dag for dag slik som evangelisten Markus beskriver
det. Og vi begynner allerede med lørdagen før Jesus ankommer
Jerusalem, mens de enna er pa reis.
Du kan selv sla opp i Bibelen og lese dagens tekst.
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LØRDAG 4. APRIL – DAGEN FØR: PÅ VEI TIL JERUSALEM
Dagens tekst: Markus 10, 46-52
Dagens ord: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»

Jesus og reisefølget hans har vært i Jeriko og skal ta fatt pa stigningen opp mot
Jerusalem. Pa veien møter de den blinde tiggeren Bartimeus. Da Bartimeus far høre at
Jesus fra Nasaret kommer, setter han i a rope: «Kyrie eleison! Kyrie eleison!».
Dette ropet til Gud om hjelp har blitt vart felles bønnerop. I kirken innledes alle gudstjenester med at vi synger disse greske ordene sammen. «Kyrie» betyr Herre, og
«eleison» betyr miskunne eller forbarme. Vi roper til Gud at han ma se oss, høre oss,
være hos oss og hjelpe oss. Ropet uttrykker en grunnleggende lengsel etter nade og en
trygg tilværelse.
De som var i nærheten, ble sinte da Bartimeus begynte a rope. De mente at han
forstyrret. Det er ikke alltid vi ønsker a forholde oss til andre menneskers nød.
Vi fristes til a fortie og overse. Av-knappen er god a ha nar bildene pa skjermen av
pandemi og elendighet blir for voldsomme.
Jesus hører alltid nødrop. Midt i braket fra folkemengden, hører Jesus ropet om hjelp
og kaller pa Bartimeus. Og Bartimeus løper til Jesus! Evangeliene er fulle av mennesker
i nød som løper til Jesus. Og Jesus tar imot dem. Vi som kirke skal ogsa ta inn over oss
andre menneskers nød. Vi skal lytte, ta lidelsen pa alvor og strekke oss langt i a hjelpe.
I disse dager skal vi bade rope høyt til Gud sammen og vi skal lytte og ta inn over oss
andres rop.

Bønn
Gud, ha barmhjertighet med oss. Vær oss nær. Hjelp oss i kampen mot korona-viruset.
Vi roper til deg, Gud, se oss i var nød. Amen.

SØNDAG 5. APRIL – DEN FØRSTE DAGEN I UKEN: PALMESØNDAG
Dagens tekst: Markus 11,1-11
Dagens ord: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn.»

Jesus blir tatt imot som en konge nar han rir inn i Jerusalem. Folk legger kappene sine
og grønne kvister foran ham pa veien. Israelsfolket forventet en konge, og Jesus var
konge, men han var en annerledes konge. Jesus kommer ikke ridende høyt til hest som
en mektig krigsherre. I stedet kommer han stille og beskjedent pa et esel. Det er fredskongen som kommer!
Foran og bak Jesus gar det folk som jubler og synger: «Hosianna! Velsignet er han som
kommer i Herrens navn!». Her far vi et nytt viktig rop: «Hosianna» - det er hebraisk og
betyr «gi frelse». Ordet finner vi igjen i Salme 118, 25: «Herre, frels! Herre, la det l
ykkes!». «Hosianna» er altsa et sterkt, imperativt rop om frelse. Og det var jo derfor
Jesus kom. Han kom til jorden for a frelse, ikke bare Israel, men hele verden. Jesus fikk
ikke navnet sitt tilfeldig. Gud fortalte Josef i en drøm at barnet skulle hete Jesus.
Det betyr «Gud frelser».
Nar jeg leser en spennende bok, hender det at jeg smugleser litt pa de siste sidene. Jeg
klarer ikke a vente, men ma vite hvordan det gar til slutt. Pa palmesøndag ligger
paskens drama foran oss, men det er akkurat som Gud visker oss i øret: Det går bra til
slutt. En dag skal vi alle hylle Jesus som den han er: Guds sønn, var frelser.

Bønn
Herre, frels oss! Frels var generasjon! Hold oss oppe ved din kraft og la oss fa se alt det
du har gjort for oss.

MANDAG 6. APRIL – DEN ANDRE DAGEN I UKEN: TEMPELET
Dagens tekst: Markus 11, 15-19
Dagens ord: «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk»

Det synet som møtte Jesus pa tempelplassen, er langt fra den ro og orden vi er vant
med i vare kirker. Og akkurat denne pasken kan vi ikke være lengre unna. Kirkene star
tomme. Ingen er pa fjellet, men likevel kan vi ikke møtes for a feire var aller viktigste
høytid.
Jeg jobbet i flere ar pa en presteskole med en selvsikker rektor som ikke var redd for a
si sin mening. Det hendte flere ganger at han reiste seg og avbrøt presten midt i en
preken, enten han var uenig eller hadde en kommentar. Det var ikke bare enkelt for
den stakkars presten og studentene ble flaue, men som det vekket oss! Avbrytelsene
hans skapte liv og engasjement.
Jesus renset opp i kaoset pa tempelplassen. Ingen skulle fa forstyrre dem som kom for
a be. Han jaget folk ut! Det opplevdes sikkert pinlig for de involverte. I Johannesevangeliet kan vi lese at bare noen syke og barna ble igjen. Barna sang og laget leven,
men dette godtok Jesus. Ja, han gledet seg over det!
Noen avbrytelser og barn som leker, er ingen katastrofe. Gudstjenestene vare skal ikke
være kaotiske. Men for stramme rammer og stive koder, kan virke ekskluderende. Det
avgjørende er at kirken legger til rette for at mennesker kan møte Gud. Vi skal fjerne alt
som kan sta i veien. Kanskje trenger vi a rense opp i likegyldighet og fastgrodde vaner?
Korona-pandemien utfordrer kirken til a være aktuell og nærværende pa nye mater.
Det er ikke en ønsket situasjon, men vi ma lære av den og se hva vi kan ta med oss
videre. Malet ma være en kirke som nar flere og som oppleves som relevant for
mennesker i var tid.

Bønn
Herre Jesus, fjern det som i
vare liv og fellesskap star i
veien for ditt Ord og hindrer
mennesker fra a komme til
deg. Skap liv og engasjement blant oss.
Ma budskapet om din nade
og frelse na ut til alle
mennesker.

TIRSDAG 7. APRIL - DEN TREDJE DAGEN I UKEN: DET FØRSTE BUDET
Dagens tekst: Markus 12, 28-34
Dagens ord: «Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv.»

Hva handler egentlig den kristne troen om? Mange vil nok svare Jesus, men hvis du
svarer «kjærlighet» sa er det ogsa et treffende svar. Det dobbelte kjærlighetsbudet sier
mye om hva Jesus ønsker her pa jorden. Samfunnet pa Jesu tid var styrt av mange krav
og regler. Men Jesus viser oss at tro pa Gud først og fremst handler om a ha en relasjon.
Alle budene er der for a hjelpe oss med a ha en god relasjon bade til Gud og til
hverandre.
Var kjærlighet til Gud er en respons pa den enorme kjærligheten Han har til oss.
Vi viser at vi elsker Gud gjennom a sette ham først i livet. A elske Gud er altomfattende.
Jesus sier at vi skal elske av hjerte, sjel, sinn og kraft. Kjærligheten er altsa ikke bare
varme følelser, men omfatter ogsa tankelivet vart og viser seg i konkrete handlinger.
I det dobbelte kjærlighetsbudet tar Jesus det for gitt at vi elsker oss selv. Vi skal ta vare
pa egen kropp, sjel og and. Selvforakten har ikke plass for kjærlighet verken til seg selv
eller andre.
Kjærlighet er ikke noe en kan holde for seg selv. Nar vi far erfare Guds kjærlighet, far
det konsekvenser for vart forhold til menneskene rundt oss. Jesus viser oss hva ekte
kjærlighet er. Han elsker oss med en kjærlighet som ikke forventer a fa noe igjen en kjærlighet uten betingelser og egoistiske motiver. Kjærligheten var til hverandre
blir utfordret disse dagene. Vi ma begrense oss selv for a verne om andre. Vi ma lete
etter nye mater a vise omsorg og nærhet pa. Kanskje dukker det opp nye personer i
synsfeltet, som vi kan fa være en neste for?

Bønn
Gud, takk for din kjærlighet til oss. Skap i oss en god og sunn selvfølelse. Hjelp oss til a
stille opp for hverandre og strekke oss langt i kjærlighet. Ma alle mennesker ha en
neste som bryr seg og viser omsorg.

ONSDAG 8. APRIL – DEN FJERDE DAGEN I UKEN: JESUS BLIR SALVET
Dagens tekst: Markus 14, 3-9
Dagens ord: «Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans.»

Pa en tur til Nordøst-Brasil, møtte jeg en kvinne som heter Rose. Hun var smilende og
varm. Rose tok imot oss i huset sitt og viste oss bakgarden. Der holdt hun pa med a
bygge opp en slags SFO. Barn som trengte det skulle fa komme og motta leksehjelp,
mat, lek og omsorg. Rose hadde et hjerte som brant etter a gjøre godt for andre. Men
det hadde ikke alltid vært slik. Folk kunne fortelle at Rose hadde endret seg radikalt
etter at hun ble kjent med Jesus. Før hadde hun vært negativ, sløv og likegyldig.
Men na var hjertet hennes fylt av takknemlighet, sa fylt at det rant over.

Kvinnen som salvet Jesu hode med kostbar nardussalve, hadde ogsa et hjerte fylt av
glede og takknemlighet. Johannesevangeliet forteller oss at kvinnen er Maria, søster til
Marta og Lasarus. Maria hadde sittet timevis ved Jesu føtter. Hun hadde lyttet og hun
hadde tatt imot Jesu budskap om tilgivelse, kjærlighet og nade. Jesu ord hadde fatt rom
i hjertet hennes og blitt til en dyrebar skatt. Dette sa Jesus.
Jesus er ikke kynisk nar han sier at vi alltid vil ha de fattige hos oss. Ingen brydde seg
mer om de fattige enn Jesus. Men livet er mer enn mat, klær og hus. Det aller viktigste
for oss mennesker er a elske Gud, og det er en kjærlighet som Gud selv ma skape i oss.
Vi ma gjøre som Rose og Maria – vi ma lytte og ta imot! Nardussalven var veldig dyr,
men prisen Jesus betalte en uke senere var mye høyere. Det Jesus gjorde pa korset, far
vi ta imot helt ufortjent og fullstendig gratis. Nar vi apner hjertene og livene vare for
denne gaven, fylles vi med glede og takknemlighet – og da renner det over!

Bønn
Jesus, var Frelser og
venn, la oss finne ro
hos deg og ta til oss
budskapet om
kjærlighet, nade og
tilgivelse.
Fyll oss med takknemlighet og glede!
Takk for alt du har
gjort for oss!

TORSDAG 9. APRIL - DEN FEMTE DAGEN I UKEN: SKJÆRTORSDAG
Markus 14, 66-72 (les gjerne fra vers 12)
Dagens ord: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!»

Skjærtorsdag var en begivenhetsrik dag i Jesu liv. Han innstiftet den første nattverden
– det nye maltidet til minne om hans død og oppstandelse. Sa gikk han ut sammen med
disiplene til Getsemane-hagen for a be. Der ble han tatt til fange og ført fram for Det
høye rad.
Peter holdt seg hele tiden i nærheten for a se hva som skjedde. Plutselig blir han spurt
om ikke han var en av dem som hadde vært sammen med Jesus. Peter hadde vært sa
pastaelig og brukt sterke ord om troskap i forkant. Na blir nederlaget totalt. Han fornekter ethvert kjennskap til Jesus. Han svikter, feiler og faller dypt.
Peter er en mann vi kan kjenne oss igjen i. Hvor mange av oss har ikke tabbet oss ut og
gjort og sagt ting vi angrer pa? Sa godt at vi far høre sannheten om det som skjedde
paskedagene i Jerusalem. Disiplene var ikke superhelter som taklet Jesu lidelse og død
pa en forbilledlig mate. De var skrøpelige mennesker som ble redde og som forlot Jesus
og fornektet ham.
Men Peter var ikke bare den som fornektet Jesus. Han var ogsa den første som tydelig
bekjente Jesus som den levende Guds sønn. Han hadde bade bekjennelse og fornektelse
i seg, akkurat som mange av oss. Vi er ikke fortapt selv om vi gjør feil. Gar vi pa et
nederlag, vil Jesus være der og reise oss opp igjen. Det gir trøst og oppmuntring.

Bønn
Himmelske Far, takk for at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet i Jesus Kristus,
Var Herre. Reis oss opp nar vi faller og feiler. Din barmhjertighet tar ikke slutt,
den er ny hver morgen.

FREDAG 10. APRIL – DEN SJETTE DAGEN I UKEN: LANGFREDAG
Dagens tekst: Markus 15, 33-39 (les gjerne vers 1-47)
Dagens ord: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Pa langfredag blir Jesus dømt til døden. Fra korset roper han: «Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg?» Det er et hjerteskjærende nødskrik Jesus kommer med.
Hvorfor forlater Gud Fader sin elskede Sønn? Her ligger det store mysteriet i at Jesus
kom til verden og blir korsfestet. Han bytter plass med meg!
Det har blitt sagt at aldri har en dødsstraff vært mer fortjent enn da Jesus døde pa
korset. Det er bare det at det ikke var han som fortjente den! Jesus bar straffen for mine
og dine synder, ja, for alle synder som har blitt gjort siden verden ble til. Jesus ble forlatt av Gud for at vi skal slippe a bli det.
De som stod rundt korset gjenkjente sannsynligvis Jesus sine ord som et sitat fra Salme
22. Salmen handler om en rettferdig mann som lider dyp nød. Han skriker etter Gud
om hjelp, men far ingen svar. Salmen handler dypest sett om Jesus.
Vi star midt i en pandemi der mennesker dør alene. Sa alt for mange opplever a ga
gjennom sykdom og død uten sine nærmeste rundt seg. A bli forlatt er noe av det
verste et menneske kan oppleve. I spraket vart har vi et uttrykk som heter «et gudsforlatt sted». Finnes det steder som Gud har forlatt? Finnes det mennesker som Gud har
glemt?
Vi kan oppleve det slik. Jesu ord fra Salme
22 kan bli vare nar vi kjenner oss forlatte
og har behov for a skrike ut var nød. Men
for oss vil det alltid bare være en følelse,
og ikke en realitet. Vi blir aldri forlatt av
Gud! I gode og onde dager, i liv og død
skal vi fa være i Guds hender for Jesu
skyld.

Bønn
Gud, vi ber for dem som er alene og kjenner seg forlatte. Ma de fa se og erfare at
du er med dem. Ma ditt nærvær gi trøst
og styrke. Takk for at du alltid er med
oss!

LØRDAG 11. APRIL – DEN SYVENDE DAGEN: PÅSKEAFTEN
Dagens tekst: 1 Kor 15,53-57
Dagens ord: «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?»

Pa paskeaften skjer det ingenting. Jesus ligger i graven. Hvilken kamp som utspiller seg
i dødsriket mot dødens krefter vet vi ikke. Jesu venner er lamslatte av sorg. Det var
ikke slik det skulle ende.
I Norge er arstiden med pa a understreke paskens budskap. Vinteren har vært lang og
naturen ser livløs ut. For sma barn kan det være overraskende a se naturen vakne til
liv. Knoppene spretter og det blir grønt og frodig. Men vi skal ikke ha levd lenge før
erfaringen sier oss at varen vil komme.
Det er verre med døden. Den regnes av mange som en evig vinter. Jesu venner kjente
det nok slik. Erfaringene deres fortalte dem at na var det slutt. De kom aldri til a treffe
Jesus igjen. Vi er heldige som vet hva som skjedde dagen etter. Fremdeles er døden var
fiende, men vi far leve med et hap om at det finnes et liv etter dette. Vi kan tenke pa
døden som en dvale, som en slags søvn før det nye livet begynner.
Jeg er glad i sommerfuglen som hapssymbol. Sommerfuglen begynner livet sitt som en
liten larve. Sa pakker den seg inn i puppen og det ser ut som den dør. Men etter en
stund skjer det noe, og ut av puppen kommer den nydeligste sommerfugl.
Paskeaften er preget av vinter og dvale. Det ser ut som at døden har vunnet, men vi kan
allerede begynne a se fram mot morgendagens glede. Pa samme mate som det skjer en
forvandling med sommerfuglen,
skjer det en forvandling med Jesus, og
siden med alle som tror pa ham.
Ved midnatt eller etter solnedgang er
det gammel tradisjon a tenne
paskelyset. Jesus er verdens lys som
skinner i mørket, og mørket har ikke
overvunnet ham!

Bønn
Vær nær hos alle som i dag
sørger over noen de mangler. Trøst
dem som har blitt skilt fra sine kjære.
Gi oss a følge deg i oppstandelsen fra
de døde. Hjelp oss a sette vart hap til
deg.

SØNDAG 12. APRIL – FØRSTE DAG I EN NY UKE: PÅSKEDAG
Dagens tekst: Markus 16, 1-18
Dagens ord: «Han er stått opp, han er ikke her.»

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Selv med avlyste gudstjenester,
lyder kirkens paskehilsen fra alle verdens hjørner. Vi feirer oppstandelsen med jubel
og sang.
For kvinnene ved graven og Jesu disipler tok det en stund før jubelen brøt løs. I starten
kunne de ikke tro det. Døde blir ikke levende igjen. Men Jesus lot dem fa se og merke at
han virkelig levde. Vi har ingen øyenvitner som sa Jesus overvinne døden og stige ut av
graven. Oppstandelsen skjedde i det stille. Først viste Jesus seg for Maria Magdalena,
deretter for to disipler pa reis og sa for de elleve mens de spiste sammen. Jesus oppsøkte folk personlig. Kom og kjenn på meg, sa han. Se, jeg spiser og drikker akkurat som
dere. Jesus brukte helt hverdagslige ting for a vise disiplene at han var blitt levende
igjen.
For oss kan det ogsa være vanskelig a tro pa oppstandelsen. Vi skulle gjerne hatt store
overnaturlige opplevelser som bevis. Men Jesus viser seg sjeldent pa den maten. Ogsa i
dag møter han oss en og en, i det stille og hverdagslige. Jesus møter oss i samtalene
vare, nar vi spiser sammen, nar vi er ute i naturen, nar vi leser Bibelen, nar vi er stille,
nar vi er glade eller redde. Det er i selve livet at vi møter Jesus.
Jesus ble et menneske for a komme oss nær, og han ønsker fremdeles denne nærheten.
Jesus kan vi forholde oss til. Han er som oss. Han kan vi dele livet med. Jesu oppstandelse skjedde den første dagen i uken. Det var en arbeidsdag pa den tiden.
Det forteller oss at Jesus er tilstede
med forsoning og hap i var hverdag.
I dag feirer vi at Jesus seiret over
døden. Kjærligheten og det gode er
sterkere enn døden og det onde.
Det er et budskap a holde fast pa
hver eneste dag.

Bønn
Allmektige Gud, takk for at du gav din
Sønn for vare synder og reiste ham
opp for at vi skulle bli rettferdige for
deg. Gi oss din Hellige And, sa vi ma
leve i kraften av hans oppstandelse,
og etter dette liv vekkes opp til det
evige liv, ved din Sønn, Jesus Kristus,
var Herre.

