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Denne prekenserien setter fokus på påskebudskapet gjennom Jesu ord mens han hang 
på korset. Denne prekenen ser på Jesu femte ord, i Luk 23,46: «Jesus ropte med høy 
røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han.»  

Jesus siterer her Salme 31,6. Salmen kan deles i tre deler. Den første delen handler om 
bønn om utfrielse og sikkerhet på at Gud vil besvare bønnen (v. 3-9). Den andre delen 
handler om tillit til Gud midt i vanskeligheter (v. 10-19). Den tredje delen er en lovprisning 
(v. 20-25). Når vi vet hvor godt Jesus kjente Skriften, så er det sannsynlig at Jesus vil 
henvise oss til denne salmen for at vi skal forstå hvilken tro det er han uttrykker med 
disse ordene. 

JESUS DØDE I HENGIVENHET OG TROSKAP 
Paulus skrev at Jesus ble lydig til døden på korset (Fil 2,8). Det vil si at det Jesus gjorde 
for oss på korset, det gjorde han i lydighet til sin Far i himmelen. Faktisk var han så 
hengiven og lydig til sin Far at i alle situasjoner så flyter Guds ord ut av hans munn. Når 
han underviste, irettesatte, ble fristet av djevelen og mens han døde på korset, så lå 
Guds ord på hans lepper (se f.eks. Matt 12,3-8; Matt 19,4-5; Matt 21,16,42; Matt 
22,32; Mark 7,6-7,10; Mark 11,17;  Mark 14,27; Luk 4,1-13).  
	 Når vi leser om apostelen Stefanus´ død i Apg 7,56-60, så siterer Stefanus noen 
av de ordene Jesus sa mens Jesus hang på korset. Grunnen til at Stefanus tenker på 
disse ordene er at Stefanus også levde i hengivenhet og troskap til Gud. Må vi også bli 
så fylt av Den hellige ånd at Guds ord flyter ut av vår munn i alle situasjoner, selv ved vår 
død. 

JESUS DØDE MED TILLIT TIL FADEREN 
Det er vanskelig å hengi seg til noen hvis man ikke har tillit til dem. Men Jesus hadde 
fullstendig tillit til sin Far, derfor kunne han være fullstendig lydig. På grunn av denne 
tilliten, kunne Jesus med trygghet legge sin ånd, og med det sin skjebne, i Gud faders 
hender. 

JESUS FULLFØRTE FADERENS VILJE  
I det Jesus dør på korset, fullfører han sin Fars vilje. Dette ser vi tydelig ved at Jesus sier 
disse ordene, for en del av Jesu oppdrag var å si det Gud hadde befalt ham om (Joh 
12,49-50). I tillegg var Jesus kommet for å berge de bortkomne (Luk 19,19). Vi er de 
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bortkomne som Jesus kom for å hente hjem til sin fars favn. Og Jesus ble veien hjem 
for oss da han døde på korset og tok straffen for våre synder. 

JESUS OVERGIR SEG SELV  
Når Jesus dør, overgir han seg til sin Far. Nå var det ikke mer han kunne gjøre, 
frelsesverket var fullbrakt. Nå kunne han slippe smerten, spotten, tørsten, alt dette var 
over, så nå kunne han overgi sin ånd til Faderen og få fred. Den samme freden kan vi få 
når vi slipper våre egne liv og overgir oss selv til Gud. 

JESUS BESTOD DEN STORE TESTEN  
Den store testen for Jesus var ikke bare å dø, for den virkelig store testen var å stå opp 
igjen fra de døde. Jesus gjorde nettopp dette, og demonstrerte med det at i Guds 
hender har døden ingen makt. På grunn av oppstandelsen har vi et sikkert bevis på at i 
Jesus har døden mistet sin makt over oss. «For alt som er født av Gud, seirer over 
verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro» (1 Joh 5,4). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hva hadde du følt hvis du var vitne til Jesu død uten å vite hva som kom til å skje 
noen dager senere?  

• Hvorfor er oppstandelsen så viktig? 

• Hva er det med dette utsagnet som frembringer en følelse av fred og trygghet?  

• Hvorfor er troen så viktig med tanke på å «seire over verden»?  

• Hva kan vi gjøre for å leve som Stefanus?


