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Gledelig påske! 

Vi er helt i starten av påsketida,  

og vi fornemmer etterklangen av oppstandelsesropet 

Men hvordan vi opplever det gir gjenklang kan være så forskjellig 

For noen erfarte denne påska mer ensom enn vanlig 

Mange savner å komme tilbake til hverdagen 

Motløshet og savn forsterkes og det sterke gledesbudskapet  

når kanskje ikke inn 

Jeg har sjøl hatt ei påske der sorgen og gleda har vandra til hopes. 

Jeg savner også så inderlig ansikt, flere gode klemmer og fellesskap. 

 

I dette kontrastfylte landskapet hører vi dagens bibeltfortelling om  

Det synlig og det usynlige 

Kropp og ånd 

Tvil og tro 

Frykt og fred 

 

For Den oppstandne Jesus er der plutselig sammen med disiplene, 

slik han dukket opp hos flere disse dagene etter oppstandelsen. 

Men disiplene stusser veldig - forvirra og satt ut som de er av sterke 

hendelser de siste dagene. 

 

Men også de undrende, tvilende og forvirra får 

se, smake, spørre, høre og kjenne. 

De smaker brødet han deler  

Ser fisken Han spiser 

Hører ord til tro 

Kjenner med fingrene i sidesårene 

Og hører sitt eget navn! 

 

 

Jeg fasineres av denne fortellingen. 



Der synlig og usynlig smelter sammen 

Der frykt, undring og glede møtes 

Og påskens mysterium åpenbarer seg, lys levende, 

Inn i deres hverdag der så mye var snudd på hue.  

Den oppstandne Jesus Kristus, som gjennom deres undring og 

spørsmål, skaper forståelse og tro. 

Jeg fasineres av disiplene som midt i sin glede enda ikke kunne tro, 

men bare undre seg - fikk et så uventa spørsmål fra Jesus. 

 

Har dere noe å spise her, sier du 

som om det var det vi var opptatt av, der vi sitter –  

redde, slitne og utlada 

Han spiste fisken  

og vi så 

Den oppstandne! 

 

Og mens vi snakker om dette akkurat nå 

er Han her og sier: Fred være med dere! 

Oss redde, slitne utlada - eller glade og frimodige: 

Se, jeg lever og dere skal leve 

Min fred gir jeg dere! 

 

I dag vil jeg avrunde med en bønn av Svein Ellingsen, som døde 

Palmesøndg.  

Du som usynlig lever i blant oss, 

Utfold din styrke her i vår svakhet, 

Kristus vår Herre, vårt eneste håp! 

 

 

 

 

  
 


