
1. Påskedag, 04 IV 21 

Kristus er oppstanden. Halleluja! Han er sannelig oppstanden. Halleluja! 

 

Kjære brødre og søstre i Kristus! 

Dette er dagen som Herren har skapt. Hver søndag feirer vi oppstandelsen av Vår 

Herre Jesus Kristus. Fordi alle årets søndagsfeiringer har sin opprinnelse i dag. På 

grunn av det feirer vi i dag den viktigste triumf over mørke og døden. Takket være 

Kristus er vi barn av lyset, og under påskelyset ser vi på den himmelske herlighet. 

Påskelyset viser alle troende veien til Gud, som er Alfa og Omega. I dagens liturgi, 

har lys og vann stor betydning. Vi må være rene i våre hjerter og derfor trenger vi 

dåpsvann, og med lyset ser vi hvilken vei vi skal gå opp til. Det er hellige vann 

og påskelys som forteller om begynnelsen av verdensskapningen.  

 

Den hellige Augustin sa, «Når du ber, samtaler du med Gud. Når du leser Bibelen, 

samtaler Gud med deg», om det leser vi om i det 15. kapittelet av Den Hellige 

Apostel Paulus første brev til korinterne. Han sier, «Men er ikke Kristus stått opp, 

da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom... men nå er jo Kristus stått opp 

fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et 

menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske». Derfor sier 

han, «Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Fil, 4,4). Vi burde 

gå ut og forkynne det glade budskapet om Kristus oppstandelse. Tiden nå er 

vanskelig for å gjøre dette offentlig, men vi tror sterkt på bønn og på dens kraft.   

 

I dagens evangelium hørte vi at disiplene gikk inn i graven og så den tom og 

trodde. Vi kan ikke være kristne uten å tro på Jesu oppstandelse. Vi følger 

apostlene og tror på det også. «...Kristus døde for våre synder etter skriftene, han 

ble begravet,...han sto opp den tredje dagen etter skriftene,...han viste seg for 

Kefas og deretter for de tolv» (1 Kor 15,3-5). Dette sier vi i credo og vi tror på 

det. Han er vårt påskelam, er ofret, la oss holde høytid for Herren.  

 
Bes istedenfor Angelus fra i dag til og med pinsedag: 

 

V: Fryd deg, du Himmeldronning. Halleluja 

S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja 

V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja 

S: Be for oss til Gud. Halleluja 

V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja 

S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja. 

La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi 

oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor 

Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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