
 

 Se vi går opp til Jerusalem! 

Innledning: Det nærmer seg påsketider, og i disse dager innledes fastetiden i 

kirkeåret. Denne perioden før påsken er ment å være en forberedelsestid, hvor vi 

på en særlig måte gjør oss klar til å ta inn over oss det utrolige dramaet som 

utspant seg i Jerusalem påskedagene da Jesus døde og stod opp. 

Tekst: LUK 18: 31-34 

 

«Vi går opp..» 

Det avgjørende som skjer i påsken er Jesus helt alene om. Likevel inviterer Han 

sine disipler med seg, og det samme gjør Han i dag. Jesus inviterer oss med inn i 

de begivenhetene som forandret våre muligheter for evig. Ved å betrakte det som 

skjer i påsken inviteres vi til å bli en del av det, bli preget av det- for å gjøre det til 

vårt eget og formidle det videre til andre. 

Men selv om Jesus virkelig formidler sin nød og smerte over det som skal skje, er 

ikke disiplene helt med «på notene». De sover i Getsemane, og stikker av når det 

begynner å dra seg til.  Gjenkjennelig?  

Men, om de/vi svikter, så står Jesus løpet ut, takk og lov for det! 

Les MARK 14: 33-34, MARK 14: 37 og 50, MARK 14: 36 

Til samtale: Har du noen «rutiner» knyttet til fastetiden, noe som hjelper deg til å 

forberede deg på påsken? Hva kan du gjøre, og hva kan vi i fellesskap gjøre slik at 

vi i større grad lar det radikale kallet til å følge Jesus får prege oss mer? 

Døds og livssamfunn 

I dag har vi feiret dåp. Og det ble sagt; «Begravet med Kristus, oppreist med 

Kristus.» Tydeligere kan det ikke sies hva kristenlivet handler om. Vi legger av 

oss det gamle menneske, det som i ett og alt stod Gud imot. Og vi ikler oss det nye 

livet- for leve med og for Jesus! At vi hvert år markerer fastetiden og feirer påske, 

skal hjelpe oss til å gå dypere inn i dette, la det få prege oss mer. Vi er virkelig 

«døde» med Jesus. Det gamle menneske har ikke lenger noe å kreve av oss. Og vi 

er virkelig «oppstått» med Jesus. Vi har del i Hans seier, en seier som skal få 

synlig uttrykk i våre liv. At vi fremdeles opplever kamp, er ikke til å legge skjul 

på, men vi er med på «seierslaget» sammen med Jesus! Les ROM 6: 1-8 

Til samtale: Samtal om dette at vi både er «døde» og «oppreist» med Jesus. 

Hvordan kan denne sannheten hjelpe oss i vårt praktiske kristenliv? 

 




