I løpet av et år
feirer vi en god del
høytider, som for
eksempel Jul, 17.
mai, Kristi himmelfart,
Allehelgensdag, Pinse
osv.

SKOLEPRESTENS SIDE

På Jesu tid feiret
jødene også
forskjellige fester,
slike som Påske,
Hanukkah osv. En av
disse festene har en
spesiell betydning for
oss kristne: Bikkurim
- eller festen for den
første avlingen, eller
førstegrøden.
Den gangen var de fleste bønder og levde av jordbruk. Derfor var
det veldig viktig for dem at å ha en god avling. På Bikkurimfesten,
når avlingen var klar til å bli høstet, brakte bøndene den aller første
avlingen som offer til prestene for å takke Gud. Denne festen ble feiret
på dagen etter den jødiske Påskefesten. Bikkurim ble altså feiret på vår
kristne Påskesøndag.
Bibelen setter festen for den første avlingen i sammenheng med Jesus.
Da Jesus stod opp fra de døde, fikk han så å si nytt liv. Apostelen
Paulus skriver i sitt 1. brev til korinterne at Jesus "har stått opp fra
de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn". Paulus kaller
Jesus for "førstegrøden". Dette betyr at andre kommer til å følge ham
i oppstandelsen. Ikke bare Jesus er stått opp fra de døde og har fått
nytt liv, men han var bare den første. Alle mennesker har dermed håp
om nytt og evig liv. Og selv om vi ikke har vært der ved den tomme
graven på Påskesøndagmorgen, kan vi allikevel vite at Jesus virkelig er
oppstanden, fordi det var mange vitner som hadde sett ham etter han
døde på korset og hadde blitt lagt i graven.
En gang helbredet Jesus en blind mann. Folket stilte mannen mange
spørsmål om Jesus, men han sa bare: "Jeg var blind, og nå ser jeg.
Det er alt jeg vet.” Heller ikke vi kan se Jesus. Alt vi kan se er de gode
ting han har gjort i vårt liv. Derfor kan vi være like gode vitner om Jesu
oppstandelse som kvinnene ved graven. Vi kan si til andre at Påske
betyr at Jesus er stått opp fra de døde og at også vi kan ha nytt liv i
ham. Dette vet og tror vi.
Jeg ønsker dere alle en velsignet
stille uke og en god Påskefest!
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