
Påskehilsen fra Hamar biskop: 

Kristus er oppstanden, og livet er levende 

I det Jesus døde på korset revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet. Slik understreker 

evangelisten at i dette dramatiske øyeblikket ble tilgangen til det hellige åpnet for alle mennesker. 

Fra korset og den tomme graven strømmer livet ut, nåde over nåde, uendelig. 

«Kristus er oppstanden, og livet er levende» 

Det er patriarken Johannes Krysostomos som sier dette i en påskepreken på 300-tallet. Han ble kalt 

Krysostomos, som betyr gullmunn, på grunn av sine gode talegaver. Livet er levende! Så 

meningsmettet kan oppstandelsen beskrives: Alt liv, og hele livet, omfattes av oppstandelsen. Det 

var ikke bare Jesu død som hadde kosmiske konsekvenser. Hans oppstandelse fra de døde forandret 

for all tid livets mulighet. De begrensninger som vi erfarer; livets forgjengelighet, krenkbarhet og 

skyld, skal for all tid ha en ende som står i håpets tegn. Når vi ser stengte dører og endeløst mørke, 

holdes vi oppe av den oppstandne Kristus, som gjør livet levende. 

Professor i bibelvitenskap, Jacob Jervell, døde nylig. Også han var en «gullmunn», en høyt skattet 

predikant. For en tid tilbake ble han intervjuet på NRK. Der sier Jervell at arbeidet med å studere 

hvordan Bibelen ble til og hva som er viktig og mindre viktig av det som står der, har vært med å 

bevare hans tro. «Alle under Jesus gjorde handler om at han tar mennesker ut av håpløshet», sa 

Jervell. «Når tanken om det evige liv forsvinner, får mennesker et veldig presset liv». Og han sa også: 

«Gud er jo selve livet, og livet kan ikke dø». 

Livet er levende. Livet kan ikke dø! Det er den gaven Kristus ga sitt liv for å gi til oss. Virkningen varer 

ved. Jesus er ikke fjern fra verdens og menneskenes lidelse og smerte. Nei, han var i alt dette og gikk 

inn i det ytterste rommet. Men på forunderlig vis var og er denne kjærligheten sterkere enn døden. 

Kristus er oppstanden og livet er levende! 

God påske! 

 

Med hilsen 

Solveig Fiske 

Hamar biskop 


