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Kjære menighet!  
 
Bare husk og minn hverandre på: vanligvis begynner dagens liturgi utenfor kirken 
hvor påskelyset er tent med kull fra bålet, og i prosesjon går vi inn i kirken. Alle 
har sine lys i hendene og tenner det fra påskelyset, når vi kommer i kirken. Når 
lysene på alteret tennes synger vi Gloria. Vi har mange lesninger fra begynnelsen 
av skapningen til Det Nye Testamentet, til vår tid. Etter 40 dagers faste, kan vi 
endelig synge Halleluja.  Vi bekjenner vår tro med dåpsritualet. I noen land er det 
tradisjon å ta hjem dåpsvann som blir velsignet med påskelyset.  Men i dette året 
har vi det helt beskjedent og uten folk. På en annerledes måte samler vi oss for å 
feire Kristi oppstandelse. Noen foran TV, noen foran PC, noen foran 
mobiltelefonen, og jeg foran tomme kirkebenker. Vi gir ikke opp vår tro. 
Feiringen kan være annerledes, men jeg håper at vi feirer som vanlig i hjertene 
våre. 
 
Påskelyset er et tegn på Den Oppstandne Kristus. Alfa og Omega, to greske 
bokstaver som vi bruker til å si hvem Kristus faktisk er. Evangelisten Johannes 
sier, «Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til» (Joh 1,3). Det betyr at 
Han er alt. Han er begynnelsen og enden. Årets tall på påskelyset symboliserer 
hvor mange år vi har feiret oppstandelsen Hans her på jorden.  
 
Vi leser i den hellige Apostelen Paulus brev til romerne, «Jeg mener at det vi må 
lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en 
gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn 
skal åpenbares i herlighet» (8,18-19). Vi ønsker alle å treffe Kristus som er Herren 
over hele skapningen og at en dag skal vi også få det evige liv og se på Ham i evig 
tid.  
 
I dag er det viktig å vite at ´påskemysteriet´, Jesu død og oppstandelse, er 
«skatten» i vår tro, det leser vi i Kirkens Katekisme (KKK 638). Akkurat som 
Jesus død, er også Hans oppstandelse et faktum. Det første sporet er den tomme 
graven (KKK 640). Selvfølgelig viser den tomme graven ikke ennå at Jesus er 
oppreist. Tross alt kunne kroppen hans ha blitt ført til et annet sted, som vi leser i 
Matteus` evangeliet. Bare det at Jesus viser seg for disiplene forklarer hvorfor 
graven var tom: «Han er ikke her; han er oppreist», sier englene (Luk 24,6). Vitner 
om hans åsyn viser at Jesus viste seg for dem faktisk, på en synlig og håndgripelig 
måte. I Hans sår kunne de oppdage hvem Han er, som vi leser i Johannes 
evangeliet. La oss varme våre hjerter i lyset fra det påskelyset som symboliserer 
Vår Herre. La oss håpe på vår egen oppstandelse. Jeg ønsker dere alle den 
Oppstandne Kristis fred i deres hjerter og deres hus. 
 
I påsketiden har vi en katolsk hilsen, når jeg sier:  
Kristus er oppstanden. Halleluja!, svarer dere:  
Han er sannelig oppstanden. Halleluja!  
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