Where you there?
Påsken er både fortellinger om
hendelser for lenge, lenge siden
og noe vi feirer som betydningsfullt i dag. Ikke alt er like lett å få
til å passe sammen, som Kvikk
Lunsj og appelsiner med død og
svik. Påsken er dramatisk, intens,
full av spenning, fortvilelse og
håp. Kanskje er det derfor vi leser
påskekrim?
Én av de kjente afrikansk-amerikanske spirituals,
Where you there? kobler på en spennende måte
sammen det dramatiske den gang da og her og nå.
Gjennom en serie retoriske spørsmål inviteres vi inn i
påskens store drama fra innsiden. Var du der da Jesus
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ble korsfestet, tatt ned av korset, lagt i graven, og da
steinen ble rullet bort? Nei, jeg var jo ikke der vel, i
historisk forstand? Men likevel, spørsmålene utløser
en undring og uro – it causes me to tremble! – for disse
hendelsene angår meg. Var jeg der likevel?
Apostelen Paulus beskriver ved flere anledninger
påskens hendelser som noe de troende i høyeste grad
var og er delaktige i. Gjennom dåpen er alle kristne
forenet med Kristus, vi er blitt ett med ham både i hans
død og oppstandelse (Romerbrevet kap. 6). Martin
Luther knytter an til dette når han i katekismen sier
at dåpen betyr at vi hver dag skal la alt av synd og
urenhet dø og druknes, og vi skal reises opp til et nytt
liv i rettferdighet og renhet. I Galaterbrevet snakker
Paulus enda nærmere om seg selv «jeg er korsfestet
med Kristus», og nå lever jeg «i troen på Guds Sønn,
som elsket meg og ga seg selv for meg» (2,19-20).
En vakker skildring av hvordan han er kommet i et

Where you there? Ja, jeg var der! Påsken angår
mitt liv, speiler meg på godt og vondt. Derfor skal vi
feire påske, enten det skjer i kirken, i hjemmet eller
på hytta: leve oss inn i dramaet, kjenne på frykten,
sviket og synden som vi alle preges av og er delaktige
i, og samtidig enda sterkere feire kjærligheten som
overvinner døden, tilgivelse for syndene, lyset som er
sterkere enn mørket, håpet som holder når alt er svart.
Med våre hender fulle av blomster får vi til slutt feire
gleden og livet som vant!
Av Gunnar Innerdal, førsteamanuensis i systematisk teologi og
avdelingsleder teologi, religion og filosofi (TRF)

Were you there?
Were you there when they crucified my Lord?

Påsken angår mitt
liv, speiler meg på
godt og vondt.

Oh, were you there when they crucified my Lord?
(Oh, sometimes it causes me to tremble) tremble

Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they nailed him to the cross?
Were you there when they nailed him to the cross?
(Oh, sometimes it causes me to tremble) tremble
Were you there when they nailed him to the cross?

fullstendig skjebnefellesskap med Frelseren sin. Ja,
han kan til og med snakke om hvordan det han møter
av forfølgelse og motgang i kristenlivet, som det som
«ennå mangler i Kristi lidelser», som han selv «utfyller
med sin egen kropp» (Kol 1,24).
Vi kan også gjerne «flytte inn i» andre deler
av påskens hendelser. Hvem kjenner seg ikke
igjen i fortellingen om Peters bryske frimodighet,
påfølgende svik og den dype fortvilelsen når hanen
har galt, og hvordan Jesus til slutt møter ham med
nåde og oppreisning? Eller vi kan slå følge med Svein
Ellingsen inn i domsavsigelsens rom, og dramatisk
konkludere at «men Jesus, under dommen / mitt eget
segl jeg ser» (fra salmen «O, Herre, la mitt øye»). Jeg
var kanskje der også, ikke bare sammen med offeret
og blant hans svikefulle venner, men også sammen
med undertrykkerne, som delaktig i synden.

(Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there when they laid him in the tomb?
Oh, sometimes it causes me to tremble) tremble

Were you there when they laid him in the tomb?
Well, were you there when the stone was rolled
away?
Were you there when the stone was rolled away?
(Oh, sometimes it causes me to tremble) tremble
Were you there when the stone was rolled away?
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