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PÅSKEDAG – DØDEN MÅ VIKE! 
Lesetekster: 2 Mos 15,1-3 & Kol 2,12-15 

 

Kjære kyrkjelyd, nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren 

Jesus Kristus. 

 

Vi lever i ei tid med mye usikkerhet på grunn av korona- viruset, og mange 

kan kjenne på frykt, uro og håpløshet. Midt i dette får vi feire håpet og Jesu 

oppstandelse. Til syvende og siste er det bare en ting som er helt sikkert for 

alle levende skapninger. Fra den minste amøbe til blåhvalen som er verdens 

største dyr, fra den minste frøkime til det største mammuttreet i Nebraska og 

fra den befruktede eggcella til en gammel mann. Vi skal alle dø. For mange 

mennesker stopper alt ved døden, men vi vet at det er noe mer. Døden er 

ikke det siste. Døden må vike for Gudsrikets krefter! 

 

Første påskedag synger vi ut i undring og takknemlighet vår store glede over 

at han som var død, nå lever: Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig 

skal døden være, Kristus underlagt! Mørkets makter bever, trygg er troens 

grunn. Frykt ikke mere, evig er han med, troens øye ser det, han gir liv og fred. 

Deg være ære Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus 

underlagt!  

 

Denne første påskedagen leser vi historien om Jesu oppstandelse slik 

Johannes formidler det i Johannesevangeliet, kapittel 20, vers 1-10: Tidleg 

om morgonen første dagen i veka, medan det endå er mørkt, kjem Maria 

Magdalena til grava. Då får ho sjå at steinen er teken bort frå grava. 2 Ho 

spring av stad og kjem til Simon Peter og den andre læresveinen, han som 

Jesus hadde kjær, og seier til dei: «Dei har teke Herren ut av grava, og vi veit 

ikkje kvar dei har lagt han.» 3 Då tok Peter og den andre læresveinen ut og 

kom til grava. 4 Dei sprang saman, men den andre læresveinen sprang fortare 

enn Peter og kom først til grava. 5 Han bøygde seg inn og såg linkleda som låg 

der, men han gjekk ikkje inn i grava. 6 Simon Peter følgde etter, og han gjekk 

inn. Han såg linkleda som låg der, 7 og duken som Jesus hadde hatt over 

hovudet. Den låg ikkje saman med linkleda, men samanrulla på ein stad for 

seg. 8 Då gjekk den andre læresveinen òg inn, han som var komen først fram 

til grava. Han såg og trudde. 9 For endå hadde dei ikkje skjøna det Skrifta 

seier, at han måtte stå opp frå dei døde. 10 Så gjekk læresveinane heim. 

Heilage Far, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning. Amen. 

 

Det må ha vært noen ufattelige krefter i funksjon på påskemorgen. En stein, 

sannsynligvis på nærmere ett tonn, var flytta på, uten at vaktene hadde 

merket noe og uten at mennesker hadde løftet en hånd for å få det til. Et 

menneske som var død og hadde ligget i grava i flere dager, var borte, rykket 
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ut av klærne han var svøpt i. Gudsrikets krefter hadde for alvor brutt inn i 

vår verden. Selv døden måtte vike for Gudsrikets krefter! Jesu sto opp og 

lever i dag! 

 

Vi jubler på påskemorgen og vi feirer begeistret at livet har seiret over døden. 

Det er jo derfor vi er kristne! Dette er en dag for hele kroppen – folk går og de 

løper hit og dit, ansikter smiler, stemmebåndene våre jobber på høygir – det 

er en dag for alle sanser, og kanskje særlig for øynene våre. Men Johannes 

forteller mye mer om uro og forvirring enn om jubel. For dem som var til 

stede, startet det ganske stille en mørk morgen. Det var ingen folkemengde 

som hadde vært oppe hele natta og ventet på at noe skulle skje. I stedet 

kommer Maria Magdalena til graven, tidlig. Hun gikk neppe alene ut i 

mørket, de var flere kvinner sammen. Maria kaster et blikk på situasjonen 

og ser noe merkelig, den tunge steinen er borte. Og hun legger på sprang. 

Mon tro om de andre ble stående igjen og undre seg eller om de også løp 

derfra? 

 

Denne påska er det Johannes sine øyne og erfaringer som har fått lede 

vandringa vår sammen med Jesus. Vi startet på skjærtorsdag med en 

invitasjon til å bruke mange av sansene våre. Til å vaske hverandres føtter 

og feire nattverd i hjemmene der vi både spiser og drikker. Og vi så noe av 

forskjellen mellom det å bade og det å vaske seg, og noe av sammenhengen 

mellom dåp og nattverd. Langfredag hørte vi igjen Jesus siste sterke ord på 

korset: Det er fullført. 

 

Er det viktig for deg hvem som først forteller om at Jesus ikke lenger er i 

grava? For Johannes var både tidfestinga og hvem som opplevde dette, 

tydeligvis viktig. Fordi det skjer midt i tida; Jesu oppstandelse er et historisk 

faktum. Det er som om Johannes ber oss: Gå og sjekk med Maria om dere 

ikke tror på det jeg forteller. Maria fra Magdala, hun som Jesus hadde drevet 

ut sju vonde ånder av, var den som løp til disiplene med beskjeden om at 

Jesus ikke lå i grava. Hun hadde fått erfare helt personlig at Jesus hadde 

forvandlet livet hennes, og hun tjente ham i hengivenhet med alt hun eide. 

Nå hadde hun tenkt å gi ham en siste kjærlighetshandling denne morgenen, 

men så var han ikke der. Hun sto utenfor graven og så. Det står egentlig at 

hun kastet et blikk på det hele, før hun løp etter folk. Vi har ikke så mange 

ord for verbet «å se» på norsk, men i denne teksten er det brukt tre ulike ord 

for å se. 

 

Når Johannes kommer, kaster han også bare et blikk på situasjonen. Det er 

som om både Maria og Johannes så med et blikk som ikke forsto noe som 

helst. De ble i alle fall stående utenfor graven. 
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Jeg vet ikke om Peter hadde dårligere kondis enn Johannes eller om han 

måtte gruble på det Maria hadde fortalt mens de fortet seg til gravplassen. 

Han kom i alle fall senere fram til graven enn Johannes. Men han ble ikke 

stående utenfor grava og kikke inn. Han brøt alle tabuer og gikk inn, inn i 

mørket, der lukten av død sikkert var tydelig ennå. Han så på klærne som lå 

der, kanskje tok han på dem også. Undret seg. De var ikke brettet pent 

sammen som om noen hadde kledd dem av seg. Nei, de lå der som om noen 

bare hadde forlatt dem ved å forsvinne gjennom dem. Verbet som brukes om 

Peter da han så, ligner på vårt ord teori. Det er som om Peter går inn og 

studerer det øynene ser, tenker seg om og forsøker å lage seg en teori om hva 

som kan ha skjedd. 

 

Omsider går også Johannes inn. Og det brukes et tredje ord for å se: Han 

såg og trudde. Se, som i å innse, det handler om erkjennelse og viten. Når 

Johannes går inn i graven, skjer erkjennelsen. Det er som om Johannes’ 

øyne åpnes. Jesus er ikke lenger i grava, han er oppstått. Døden måtte vike. 

Jesus hadde sagt at det skulle skje, men de hadde ikke skjønt noe av det. 

 

Så kan vi lure på hvorfor det står så mye om klærne. Det må ha var viktig for 

Johannes. Det med klærne er en tydelig forskjell mellom Jesus og Lasarus. 

Da Jesus hadde vekket opp Lasarus fra de døde, måtte de løse Lasarus fra 

likklærne da han kom gående ut av grava. Og Lasarus døde igjen. Jesus 

derimot hadde lagt døden og liksvøpet bak seg en gang for alle. Det er ikke 

uten grunn at Likkledet i Torino får så stor oppmerksomhet. Det er et ganske 

sterkt bevis på at Jesus sto opp fra de døde. Mange gleder seg over alle de 

små detaljene i forskningen som gjør det mer og mer tydelig at dette var Jesu 

likklede. Som noen sier: Torinokledet er stedet der tro og vitenskap møtes. 

 

Jeg er veldig glad i sommerfugler og har flere hengende rundt om hjemme 

hos meg. Det er noe med den kampen og den totale forvandlingen 

sommerfuglen har gått igjennom som alltid har fascinert meg. Veien fra 

larve, via puppe til en levende og flagrende sommerfugl. Likklærne lå i den 

tomme graven som en forlatt sommerfuglpuppe. Sommerfuglen ble 

oppstandelsestegnet, tegnet på det nye livet som brøt fram på påskedag. 

Puppen er tom, sommerfuglen lever. 

 

Hvordan ser du på historien om den tomme graven? Eventyr eller realiteter? 

Våger du å gå så tett på graven at den samme erkjennelsen som Johannes 

fikk, også kan skje i deg? Eller holder du det på litt behagelig avstand og 

bare kaster et blikk på den tomme graven? Johannes maktet ikke å fatte 

oppstandelsens veldige under der og da. Det tok tid. Jeg liker at Jesus ga 

disiplene sine tid. De fikk møte ham flere ganger gjennom 40 dager, de spiste 

sammen med ham og fikk til og med ta på ham. 
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På langfredag spurte Pilatus: Hva er sannhet? Sannheten er at Jesus steg ut 

av grava som den første i en ny og gjenskapt verden. (1 Kor 15,20:) Men no 

er Kristus oppstaden frå dei døde. Han er førstegrøda av dei som har sovna 

inn. Skriver Paulus. Her er det ikke rom for verken spiritisme eller 

sjelevandring. (1 Kor 15,54) Døden er slukt og sigeren vunnen skriver Paulus 

i oppstandelseskapittelet i det første brevet til menigheten i Korint. Trua vår 

står og faller faktisk med oppstandelsen. 

 

Første påskedag er fra gammelt av den store dåpsdagen. Dåpen skjedde ofte 

i løpet av natta i det det nye livet brøt fram på påskemorgen. Slik ble det 

synlig at påskens hendelser blir gyldige for den som tror og lar seg døpe. 

Derfor er det flott at vi ofte leser to dåpstekster denne påskedagen. Fra 2. 

Mosebok hører vi om da Israelsfolket feiret at de var frelst gjennom 

Rødehavet. Gud åpnet havet og lot folket gå tørrskodd gjennom mens 

egypterne ble slukt av de store vannmassene. Et bilde på frelsen gjennom 

dåpen – gjennom havet og ut til livet. Og i brevet til de kristne i Kolossee 

skriver Paulus (2,12): For i dåpen vart de gravlagde med han; der vart de òg 

oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp frå dei 

døde. 

 

Gravlagt med Jesus: På langfredag sier Gud et så kraftig nei til syndemakter 

og dødskrefter at hele jorda rister. Og vi mennesker kan ikke redde oss selv 

ut av denne dødens og vantroens mørke grav. Men så skjer underet: 

Oppreist med Jesus. Påskemorgen sier Gud ja til livet, ja til håpet og fram-

tida. Gudsrikets krefter griper inn i verden, inn i vår tid og tilintetgjør døden. 

Aldri blir vel evangeliet forkynt så enkelt og klart som når det lille, hjelpeløse 

barnet bæres til dåpen. Barnet gjør ingenting! Bortsett fra kanskje å skrike 

eller fekte med armene. Det er bare Guds veldige kraft som er forutsetningen 

for at nytt liv skal spire fram. Og Gud alene kan gi oss troen på oppstandel-

sen, slik at vi ser slik Johannes så – og trodde. 

 

Gjennom dåpen får vi del i døden og oppreisningen til livet! Døden må vike! 

På grunn av Jesu oppstandelse får vi også leve i oppstandelsen. Det er 

påskebudskapet, og derfor jubler vi og synger våre halleluja første påskedag. 

 

Vi lever våre liv i oppstandelsens lys. I det samme lyset skal vi en gang dø. 

Oppstandelsen peker på noe mer, noe etter dette livet, en evighet sammen 

med Jesus. Det var nok ikke så lett for Peter å møte Jesus igjen etter opp-

standelsen. Men nettopp det møtet viser oss at det er håp for alle svake og 

feilende mennesker, bare gå hjem og les videre i Johannes kapittel 20 og 21. 

Etter sitt møte med Jesus sier Peter med stor frimodighet, det som vi alltid 

leser både når vi har døpt noen og når vi har gravlagt noen (1 Pet 1,3): Lova 
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vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har fødd oss 

på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde! 

 

Johannesteksten sluttet med orda: Så gjekk læresveinane heim. Vi slipper å 

gå forvirret hjem fra en tom grav. Vi kjenner fortsettelsen. Vi slipper å lage 

våre private og egensnekrede veier til frelse, det nytter ikke likevel. Vi kan i 

stedet velge å ta imot den seieren Jesus vant og gjøre Peters lovprisning til 

vår – for døden måtte vike for Gudsriktes krefter! 

 

Ære være Faderen og Sonen og Den heilage ande, som var og er og vera 

skal, ein sann Gud frå æve og til æve. Amen. 

 

 

Svein Ellingsen har skrevet en nydelig salme som både passer godt i disse 

usikre korona-tider og på første påskedag: Døden må vike for Gudsrikets 

krefter! 

 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død er vår Herre i dag! 

Kristus, du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag. 

 

Selv om vi føler oss svake i verden, bærer vi med oss et grunnfestet håp: 

Livets oppstandelse påskedagsmorgen, underet skjedde på ny i vår dåp. 

 

Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt. 

Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! 

Mørket som binder oss, mister sin makt. 

 

Løftet står fast når vår fremtid er truet: Ingen skal rive oss ut av Guds hånd! 

Engang skal Gud få sin skapning tilbake. 

Verden bli frigjort fra fiendens bånd! 

 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! Livet er gjemt i et jord-dekket frø. 

Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. 

 

 

Ta imot Herrens velsigning: 

Herren velsigne deg og vare deg. 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. 

Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. Amen. 

 


