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Denne prekenserien setter fokus på påskebudskapet gjennom Jesu ord mens han hang 
på korset. Denne prekenen ser på Jesu fjerde ord, i Matt 27,45-46: «Fra den sjette time 
falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte 
Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forlatt meg?».» 

ET MØRKE FALT OVER LANDET 
Den sjette time var kl. 12.00, midt på dagen da solen stod på sitt høyeste. Likevel falt 
det et mørke over landet som varte i tre timer. Flegon som ver en ikke-kristen, gresk 
historiker skrev om denne formørkelsen i et av sine skrifter, hvor han sa at det var den 
mørkeste solformørkelsen noensinne, og at man kunne se stjernene. 
	 Dette var ingen vanlig solformørkelse. Faktisk kan man i de tidligste 
manuskriptene av Lukasevangeliet oversette ordene som «solen sviktet». Gud lot sitt 
skaperverk bli vitne om at Hans sønn, verdens lys, i dette øyeblikket bar våre synder. 
Mørket som kom over jorden ble et tegn for oss om at det var vår, menneskenes, synd 
og skyld som gjorde Jesu død nødvendig. Men da Jesus stod opp igjen den tredje dag, 
skinte Hans lys i verden som aldri før, for Han hadde åpnet veien til himmelen. 

JESU SMERTE 
Midt i dette mørket roper Jesus: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er 
et rop som reflekterer smerte og fortvilelse. Det er ikke vanskelig å forstå at Jesus var i 
smerter, med tanke på torturen Han ble utsatt for. Men hvis det kun er et uttrykk for 
Hans fysiske smerter, så er det merkelig at Han ikke gir uttrykk for disse smertene før 
nå.  
	 Det er enkelt for oss å fokusere på Jesu fysiske lidelse, for den er jo så synlig. 
Men Jesus opplevde samtidig en mye dypere smerte, nemlig følelsen av avstand til sin 
Far i det våre synder ble kastet på Ham. Synd skaper et skille mellom mennesker og 
Gud, og smerten ved dette skillet kommer fram i Jesu rop. Han kjente smerten ved vår 
syndighet og kløften som synden har skapt mellom oss og Gud. Dette var Jesu virkelige 
smerte. 
	 Jesu smerterop blir også et vitne om hvor høyt Han elsker oss, for gjennom 
lidelsen hører vi et ord om at vi må åpne øynene for hvor mye Jesus var villig til å gå 
gjennom for vår skyld. Han vil gå gjennom hva som helst for oss. Vi kan ta imot denne 
kjærligheten og komme til tro på at Jesus døde for våre synder slik at skillet Jesus kan 
bære oss over avgrunnen som skiller oss fra Gud! Jesus ble synd for oss, slik at vi skal 
kunne ikle oss Jesu renhet og syndfrihet og oppnå fullkommenhet i Ham. 

EN OPPFYLLELSE AV SALME 22 
På Jesu tid hadde ikke salmene nummer slik de har i dag, så man henviste til de ulike 
salmene ved å si den første setningen i salmen. Salme 22 begynner med disse ordene 
Jesus sier her, og på den måten henviser Han oss til denne salmen og forteller oss at 
dette handlet om Ham. 
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	 I denne salmen ser vi henvisninger til de som stod rundt korset og hånte Jesus 
(v. 7-9). Den forteller om Jesu unnfangelse av Gud (v. 10-11). Det står om Jesu 
opplevelse i Getsemane (v. 12-14). Det står om Hans lidelse og at soldatene kastet lodd 
om klærne Hans (v. 15-19). Og det står om håpet som Kristus er for alle mennesker, og 
at Gud holder sine løfter for alle mennesker (v. 20-32). Kanskje var disse ordene til 
Jesus også en bekjennelse av Hans tillit til at Faderen var i ferd med å bringe sitt 
frelsesverk til fullendelse i Jesus.  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• Hva var betydningen av at solen sviktet?  

• Hva sier dette ropet oss om Jesu tilstand? 

• På hvilken måte opplevde Jesus å bli forlatt? 

• På hvilken måte kan vi se Jesu kjærlighet til oss i Hans rop? 

• Hva var meningen med å henvise til Sal 22? 


