
3Godt nytt for Gjerpen

Av og til skjer det noe uventet, noe 
som ryster oss på en slik måte at livet 
aldri blir det samme igjen. 
Det er alltid spennende å se på treknin-
gene til Norsk Tipping på TV. 
”Går du opp eller ned?” spør den 
smilende vertinnen. Og gjør vinneren  
heldige valg kan det vanke million-
beløp. Vi kan høre gledesutbruddene i 
bakgrunnen og vi aner at livet aldri blir 
det samme igjen. En kupong med de 
rette tallene snur opp ned på så mye.

Påskemorgen skjer noe av det samme.
Tre kvinner beveger seg mot graven 
like utenfor bymuren i Jerusalem. 
To dager tidligere hadde noen av dem 
sneket seg etter Josef av Arimatea og 
sett hvor han hadde gravlagt Jesus. Nå 
var de på vei mot graven.  De ønsket å 
salve den døde slik skikken var. 
De gikk i dyp sorg og uten forvent-
ninger. De ønsket bare å gråte de siste 
tårene og vise ham den siste ære. 

Da skjer det noe totalt uventet. 
Steiner er veltet bort. Graven er 
tom. Og en engel viser seg for dem: 
”Hvorfor leter dere etter den levende 
blant de døde? Han er ikke her, han er 
oppstått!” 

Dette er det mest uventede og revolu-
sjonerende budskap noen mennesker 
har mottatt. Nå var døden beseiret! 
Hele den verdensvide kirke bygger på 
denne hendelsen: Jesus har stått opp 
fra de døde og lever. Det forandrer alt. 
Også i dag.

Påskemorgen slo jeg på radioen av 
gammel vane, men fant ikke noe av 
interesse. Halvt på måfå slo jeg over 
på kortbølgen og begynte å lete meg 
fram til  stasjoner. Plutselig skar en 
setning på tysk gjennom eteren: ”Jesus 
Kristus ist erstanden..” (Jesus Kristus 
er stått opp). Det ble gjentatt fl ere gan-
ger med en slik entusiasme og glød at 
jeg kunne ikke la være å lytte. Sjelden 
har en enkel setning slått slik inn i 
meg.  Alt var med det samme, men alt 
var også forandret. Langfredagsmørket 
var som blåst bort. Fordi budskapet om 
den oppstandne nådde inn til meg.

Jeg gleder meg som en unge til å feire 
påskedagsgudstjeneste i Gjerpen kirke 
og synge av full hals: Påskemorgen, 
slukker sorger, slukker sorgen til evig 
tid…
God påske og velkommen til kirke.

Thor Egil Abrahamsen

Påskemorgen

Valebø kirke:
12.april kl.17.00 Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen.
                Dåp. Nattverd.Offer: Kirkens Nødhjelp
10. mai  kl.11.00 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø.
17. mai               Grunnlovsdag. Abrahamsen.
5. juli    kl. 17.00 Engnes. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
6.sept.   kl. 11.00 Lindebø.

Luksefjell  kapell:
12.april kl.17.00  
    Høytidsgudstjeneste. 
    Engnes. Dåp. Nattverd.
    Offer: Kirkens Nødhjelp
7. juni kl. 17.00 
    Abrahamsen.


